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ABSTRACT 
 

Along with pattern of law relationship change between doctor and patien, from paternalistic 
relationship to become contractual horizontal relationship, so the position doctor and patient are 
equal. These changes make patient’s approval is needed for every doctor’s treatment. They bring 
new law problems, related relationship between doctor and patien. Departing from this problem, 
this thesis discusses about yuridis reviews informed consent aplication in health services . This 
research is a descriptive analysis judicial-normative research. Data collection technique used is 
literature study. Data are collected in the form of secondary data. Secondary data used consist of 
Indonesian Penal Code, The Law of Republic Indonesia Number 29 of 2004 on Doctor’s Practice, 
Manado District Court decision Number 90/PID.B/2011/PN.MDO, law textbooks, and various 
dictionaries. The conclusion of this thesis is that informed consent aspect and therapeutic 
transaction are basic principles for doctor to serve in health services. With out informed consent 
aspect in health service, it is including neglicence element. 
 
Keywords: Informed consent, doctor, patient, health services 

 
 

ABSTRAK 
Seiring dengan pergeseran pola hubungan hukum antara dokter dan pasien dari hubungan 
paternalistik menjadi hubungan horizontal kontraktual, maka kedudukan pasien menjadi sederajat 
dengan dokter, bukan hanya. Perubahan hubungan inilah yang menjadikan setiap upaya 
penyembuhan yang dilakukan dokter terhadap pasiennya memerlukan persetujuan dari si pasien 
itu sendiri. Hal ini mempunyai dampak perubahan permasalahan hukum berkaitan hubungan 
antara dokter dan pasien.Berangkat dari permasalahan tersebut,skripsi ini membahas mengenai 
tinjauan yuridis penerapan informed consent dalam pelayanan kesehatan Penelitian ini adalah 
penelitian analisis dekskriptif dengan jenis yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang 
digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2004 Tentang Praktek Kedokteran, dan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 
90/PID.B/2011/PN.MDO, buku-buku hukum, serta berbagai kamus. Kesimpulan skripsi ini 
yaituaspek informed consent dan adanya transaksi terapeutik merupakan dasar seorang dokter 
untuk melakukan suatu pelayanan kesehatan.Tanpa adanya aspek informed consent dalam suatu 
pelayanan kesehatan, maka hal tersebut dapat masuk dalam elemen kesalahan. 
 
Kata kunci: Informed consent, dokter, pasien, pelayanan kesehatan  

 
 

A. PENDAHULUAN 
Kesehatan adalah sesuatu yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia. 
Namun, akhir-akhir ini banyak dibicarakan 
di media massa masalah dunia 
kedokteran yang dihubungkan dengan 
hukum. Bidang kedokteran yang dahulu 

dianggap profesi mulia, seakan-akan sulit 
tersentuh oleh orang awam. Hal ini terjadi 
karena kebutuhan yang mendesak akan 
adanya perlindungan untuk pasien 
maupun dokternya. Keserasian antara 
kepentingan pasien dan kepentingan 
tenaga kesehatan, merupakan salah satu 
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penunjang keberhasilan pembangunan 
sistem kesehatan. Oleh karena itu, 
perlindungan hukum terhadap 
kepentingan-kepentingan itu harus 
diutamakan (Amir Amri, 1997: 1). 

Dalam rangka memberikan 
pelayanan terbaik bagi pasien, undang-
undang telah memberikan pengaturan 
tersendiri terkait pelayanan dan tindakan 
yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit. 
Dapat dilihat di Pasal 2 Undang - Undang 
Nomor44/ Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit menjelaskan penyelenggaraan 
rumah sakit didasarkan pada nilai 
kemanusiaan, keadilan, profesionalisme, 
perlindungan dan keselamatan pasien, 
persamaan hak, serta mempunyai fungsi 
sosial. Sementara Pasal 32 mengatur hak-
hak pasien. 

Khususnya dalam rangka memberi 
perlindungan dan keselamatan pasien, 
setiap tindakan dokter yang mengandung 
resiko terhadap pasien memerlukan 
persetujuan tindakan medis atau yang 
biasa disebut dengan informed consent. 
Sehingga setiap tindakan medis yang 
dilakukan oleh dokter telah sesuai dengan 
standart aturan yang berlaku dan tidak 
membahayakan pasien. 

Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran, “dokter atau dokter gigi dalam 
melaksanakan praktek kedokteran 
mempunyai hak memperoleh 
perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan 
standar profesi dan standar profesi 
operasional” (UU Nomor 29, 2004). 
Apabila seorang dokter atau dokter gigi 
telah melaksanakan pelayanan medis 
atau praktek kedokteran telah sesuai 
dengan standar profesi dan standar 
prosedur operasional, maka dokter atau 
dokter gigi tersebut tidak dapat dituntut, 
baik secara administrasi, perdata maupun 
pidana (Michel Mankey, 2014: 15). 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2004 tentang Praktek Kedokteran yang 
diharapkan dapat melindungi dan 
memberikan kepastian hukum, ternyata 
masih memiliki kekurangan dan 
dihapusnya Pasal-Pasal ancaman pidana 
pada Undang-Undang tersebut oleh 
Mahkamah Konstitusi menyebabkan 
digunakannya Pasal-Pasal dalam KUH 

Pidana untuk menjerat dokter-dokter yang 
diduga melakukan malpraktek 
(Hermansyah, 2013). 

Transaksi terapeutik dalam 
perjanjian antara dokter dan pasien untuk 
mendapatkan tindakan medis lebih dikenal 
dalam dunia medis dengan nama  
informed consent (Persetujuan tindakan 
medis). Informed consent atau 
persetujuan tindakan kedokteran adalah 
persetujuan yang diberikan oleh pasien 
atau keluarga terdekat setelah mendapat 
penjelasan secara lengkap mengenai 
tindakan kedokteran yang akan dilakukan 
terhadap pasien seperti yang dijelaskan 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 290/2008 tentang Persetujuan 
Tindakan Medik Pasal 2 ayat (3) yang 
berbunyi “Persetujuan tindakan medis 
sebagaimana dimaksud antara dokter dan 
pasien diberikan setelah pasien 
mendapatkan penjelasan yang diperlukan 
tentang perlunya tindakan dokter yang 
dilakukan”. Persetujuan tindakan tersebut 
biasanya dilakukan secara tertulis dan 
bisa menjadi dokumen medis maupun alat 
bukti yang sah secara hukum (Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 290, 2008). 

Hubungan dokter dengan pasien 
merupakan hubungan terapeutik, yang 
dalam hukum dikatakan suatu perjanjian 
melakukan jasa-jasa tertentu. Jika ditinjau 
dari segi hukum medik, maka hubungan 
antara dokter dan pasien dapat 
dimasukkan dalam golongan kontrak. 
Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran 
(meeting of minds) dari dua orang 
mengenai suatu hal (sollis). Pihak pertama 
mengikatkan diri untuk memberikan 
pelayanan sedangkan yang kedua 
menerima pemberian pelayanan.        

Dengan demikian, maka sifat 
hubungannya mempunyai dua unsur : 1) 
Adanya suatu persetujuan (consensual, 
agreement), atas dasar saling menyetujui 
dari pihak dokter dan pasien tentang 
pemberian pelayanan pengobatan., 2) 
Adanya suatu kepercayaan (fiduciary 
relationship), karena hubungan kontrak 
tersebut berdasarkan saling percaya 
mempercayai satu sama lain. 

Karena antara dokter dan pasien 
bersifat hubungan kontrak, maka harus 
dipenuhi persyaratan: 1) Harus ada 
persetujuan  (agreement, consensus), dari 



 

JURISDICTIE JOURNAL VOL.4/II/2018 

3 

 

pihak yang berkontrak. Persetujuan itu 
berwujud dalam pertemuan dari 
penawaran dan penerimaan pemberian 
pelayanan tersebut yang merupakan 
penyebab terjadinya suatu kontrak., 2) 
Harus ada suatu objek yang merupakan 
substansi dari kontrak. Objek atau 
substansi kontrak dari hubungan dokter-
pasien adalah pemberian pelayanan 
pengobatan yang dikehendaki pasien dan 
diberikan kepadanya oleh sang dokter. 
Objek dari kontrak harus dapat dipastikan, 
legal, dan tidak di luar profesinya., 3) 
Harus ada suatu sebab (causa) atau 
pertimbangan (consideration). Sebab atau 
pertimbangan itu adalah faktor yang 
menggerakkan dokter untuk memberikan 
pelayanan pengobatan kepada pasiennya. 

Perjanjian tersebut tidak menjamin 
kesembuhan pasien atau memberikan 
keuntungan untuk pasien, tetapi sang 
dokter akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik sesuai dengan 
kemampuannya untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk pasien. 
Dengan adanya perjanjian ini diharapkan 
para pihak, yaitu dokter maupun pasien 
memahami hak dan kewajibannya 
masing-masing, sehingga tidak hanya 
melindungi pasien dari kesewenangan  
dokter, tetapi juga melindungi dokter dari 
kesewenangan pasien yang melanggar 
batas-batas hukum dan perundang-
undangan (malpraktek). 

Berdasarkan laporan dari Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) mencatat selama periode Juni-
Oktober 2006 terdapat 7% dari 1365 
kasus pengaduan yang diterima terkait 
dengan hak atas kesehatan dan 
lingkungan hidup (World Medical 
Association, 2005). Hal tersebut sesuai 
dengan hasil  dari pantauan YLKI, keluhan 
pasien yang disampaikan melalui 5 media 
cetak (Kompas, Koran Tempo, Media 
Indonesia, Warta Kota, Suara 
Pembaharuan) sepanjang tahun 2009 
sebanyak 19 kasus. Jumlah ini menurun 
tajam di tahun 2010 yang hanya 
menyisakan keluhan pasien di surat 
pembaca sebanyak 26 kasus. Namun dari 
segi ragam permasalahan keluhan, 
terdapat penambahan jumlah. Dari data 
tersebut di dapatkan 8 keluhan berkaitan 

tidak memenuhi standard operasional 
prosedur (SOP), dan 7 keluhan berkaitan 
dengan dokter yng tidak professional 
(YLKI, 2017). 

Gugatan hukum terhadap pelayanan 
kesehatan terus berkembang. Hal ini tidak 
hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di 
berbagai negara. Beberapa tahun terakhir 
gugatan hukum yang dihadapi para dokter 
bertambah banyak (S. Jacobalis, 2004). 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat 
405 laporan masalah medis dalam kurun 
waktu tiga tahun terakhir; 73 diantaranya 
dilaporkan ke kepolisian. Di Amerika 
Serikat kecenderungan tuntutan hukum 
kepada dokter telah terjadi lebih dahulu. 
Tercatat sekitar tahun 1970-1980 mulai 
terjadi peningkatan tuntutan hukum 
terhadap dokter. Surat kabar setempat, 
Dallas Morning News, melaporkan salah 
satu kondisi ekstrim terjadi di Texas, 
negara bagian Amerika, dalam satu tahun 
terakhir lebih dari 50% dokter mengalami 
tuntutan hukum. Keadaan itu diikuti 
dengan peningkatan klaim asuransi 
malpraktek sejak tahun 1990-an (SUAR, 
2006). Jepang peningkatan jumlah 
tuntutan hukum terhadap dokter terjadi 
setelah tahun 1999, yaitu dari 14 kasus 
pertahun sebelum tahun 1998 menjadi 
sekitar 35 kasus pertahun setelah tahun 
1999 (Th. Cohen., K.A. Huges, 2007). 

Hal ini berbanding terbalik dengan 
kondisi yang ada di negara tetangga  yaitu 
negara Singapura  yang mengalami 
sedikit tuntutan hukum dalam pelayanan 
kesehatan, walaupun secara garis besar 
isi dari informed consent di negara 
Singapura hampir sama dengan di negara 
Indonesia,ini dapat terjadi dikarenakan 
tenaga pelayanan kesehatan terutama 
dokter negara Singapura menerapkan 
pelaksanan informed consent secara baik. 

Dampak dari keluhan pasien 
terhadap tindakan medis yang diberikan 
oleh dokter mengakibatkan kerugian 
materiil dan immateriil. Tetapi yang jauh 
lebih penting adalah sejauh mana 
persetujuan tindakan medis mampu 
melindungi tindakan dokter, jika tindakan 
yang sudah mendapat persetujuan pun 
seringkali dianggap tindakan malpraktek 
oleh sebagian pasien. Sebenarnya 
substansi hukum kedokteran sudah 
berfungsi memberikan perlindungan 
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hukum terhadap dokter dalam 
menjalankan profesi kedokteran. Bagi 
dokter, informed consent dapat membuat 
rasa aman dalam menjalankan tindakan 
medis pada pasien, sekaligus dapat 
digunakan sebagai pembelaan diri 
terhadap segala kemungkinan adanya 
tuntutan ataupun gugatan dari pasien atau 
keluarganya terhadap resiko yang 
ditimbulkan. 

Melihat perkembangan di dalam 
dunia kedokteran dan perkembangan 
hubungan dokter dan pasien yang 
semakin kompleks, menjadi keharusan 
bagi setiap dokter untuk memiliki 
kemampuan melakukan akad dalam 
transaksi terapeutik agar seluruh proses 
pemeriksaan dan pengobatan pasien 
dapat berlangsung dengan baik, serta 
melindungi kepentingan medis dan hukum 
kedua belah pihak. Akad dalam transaksi 
terapeutik telah dibahas pada bagian 
awal, yaitu apa yang disebut dengan 
informed consent. Dari studi evaluasi 
pelaksanaan informed consent pada 
tindakan invasif berisiko tinggi yang 
dilakukan di RSUP dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten oleh Beta Ahlam 
Gizela, penelitian ini mendapati 
pendokumentasian pemberian informasi 
dan persetujuan tindakan medis dalam 
rekam medis belum sempurna. 
 
1. Perumusan Masalah   

Berdasarkan pada uraian di atas, 
maka penelitian ini mengacu pada pokok 
permasalahan yang perlu mendapat 
pengkajian, yaitu: 1) Bagaimana bentuk 
pengaturan tentang informed consent, 
menurut Peraturan Perundang-undangan., 
2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan 
informed consent  dan bentuk 
perlindungan terhadap dokter dan pasien 
dalam melakukan pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit. 
 
2. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, 
yaitu cara atau prosedur yang digunakan 
untuk memecahkan masalah penelitian 
dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu, untuk kemudian dilanjutkan 
dengan mengadakan penelitian primer di 
lapangan. Penelitian ini didukung dengan 

penelitian kepustakaan, yaitu meneliti 
data-data sekunder. Faktor yuridisnya, 
adalah seperangkat aturan-aturan hukum 
perjanjian pada umumnya dan peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan hukum 
kesehatan atau kedokteran, yang 
notabene merupakan cabang dari ilmu 
hukum dan sangat berkaitan erat dengan 
penelitian ini. Sedangkan faktor 
empirisnya, adalah dokter dan pasien di 
poli dan bangsal selaku pihak yang terkait 
dalam pelaksanaan persetujuan tindakan 
medis ini. 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian hukum normatif 
(normative law research). Pendekatan 
Peraturan Perundang-undangan (statue 
approach). Dalam penelitian ini Undang-
undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran dan Permenkes 
Nomor 290/2008 tentang Persetujuan 
Tindakan Medik. 

Spesifikasi penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif analitik. 
Bersifat deskriptif, karena penelitian ini 
dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran secara rinci, sistematis dan 
menyeluruh mengenai segala sesuatu 
yang diteliti. Sedangkan analitik, berarti 
mengelompokkan, menghubungkan dan 
memberi makna terhadap data yang 
berkaitan dengan informed consent di poli 
dan bangsal. Metode ini berusaha 
menggambarkan peraturan yang berlaku 
yang kemudian dikaitkan dengan teori-
teori hukum yang menyangkut pelaksanan 
perjanjian antara dokter dengan pasien 
dalam melindungi dokter yang melakukan 
pelayanan kesehatan di poli dan bangsal . 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
informed consent antara dokter dan 
pasien yang akan dilakukan tindakan 
medik  oleh dokter . Sedangkan variabel 
bebas adalah UU Tentang Praktek 
Kedokteran dan Permenkes Persetujuan 
Tindakan Medik. Analisis dari data yang 
diperoleh diharapkan dapat memberikan 
jawaban dari permasalahan dalam 
penelitian ini. 

Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh langsung 
dari sumber pertama di lapangan melalui 
penelitian, yaitu meliputi dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 



 

JURISDICTIE JOURNAL VOL.4/II/2018 

5 

 

penelitian yang berwujud laporan, dan 
seterusnya yang bisa diperoleh dari lokasi 
penelitian. 

Sedangkan data sekunder dalam 
penelitian hukum terdiri dari: bahan hukum 
primer, berupa bahan-bahan yang 
mengikat berupa Undang-Undang dan 
peraturan pelaksana yang lainnya, yaitu 
peraturan dalam hukum perjanjian dan 
peraturan di bidang kedokteran yang 
berkaitan dengan persetujuan tindakan 
medis. Bahan hukum sekunder, yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan-
bahan hukum primer, seperti buku-buku 
hukum perjanjian dan perikatan, serta 
buku-buku hukum kesehatan atau 
kedokteran, majalah, jurnal, artikel, 
makalah dan lain-lain yang berkaitan 
dengan tulisan di dalam skripsi ini. Bahan 
hukum tersier, yakni bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Kamus Hukum Kesehatan dan 
Kamus Hukum. 

Pengumpulan data akan dilakukan 
dengan cara pengamatan (observasi), 
pemberian angket/kuesioner kepada 
responden dan studi kepustakaan, 
termasuk studi dokumen. Kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 
tertulis kepada responden untuk 
menjawabnya (Sugiyono, 2006: 162). 

Peneliti pada waktu yang telah 
dijadwalkan akan meneliti beberapa hal 
yang telah ditentukan. Pelaksanaan 
penelitian tersebut sebagai berikut: 
meneliti formulir informed consent yang 
ada di poli dan bangsal , kemudian 
menganalisanya berdasarkan 
perundangan yang berlaku di Indonesia 
apakah sudah sesuai atau belum. 
Kemudian meneliti pelaksanaan informed 
consent di poli dan bangsal. 

Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
analisis kualitatif, yaitu data yang 
diperoleh yang berupa peraturan-
peraturan, literatur-literatur yang ada 
hubungannya dengan informed consent 
dipadukan dengan pendapat responden, 
dicari pemecahannya dan kemudian dapat 
ditarik kesimpulan. 

 
 
B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

1. Analisis terhadap pertimbangan 
Hakim Tingkat Pertama atas 
Perkara Nomor 
90/PID/2011/PN.MDO 

Adapun pembebasan para 
terdakwa terhadap semua 
dakwaan didasarkan pada 
pertimbangan hukum yang 
singkatnya sebagai berikut (Adami 
Chazawi, 2016: 216-220) : 
1) Terhadap Dakwaan Alternatif 

Kesatu Primer Pasal 359 
KUHP jis. Pasal 361 KUHP jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
dan Dakwaan Kesatu Subsider 
Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP 

Mengenai Kedua 
Dakwaan tersebut Majelis 
mempertimbangkan tentang 
tiga persoalan pokok unsur 
tindak pidana Pasal 359 KUHP 
dalam penerapannya terhadap 
peristiwa kasus tersebut. 

1. Pertimbangan Majelis 
berkaitan dengan 
masalah mengenai izin 
dari keluarga terhadap 
tindakan cito sectio 
caesarea, hal ini 
bahwa berdasarkan 
keterangan saksi-saksi 
dr. Helmy, Anita 
Lengkong, dr. 
Hermanus J. Lalenah, 
Sp.An dan 
dihubungkan dengan 
keterangan Terdakwa 
I, Terdakwa II dan 
Terdakwa III adalah 
bersesuaian satu 
dengan yang lainnya 
tentang hal bahwa para 
Terdakwa sebelum 
melakukan operasi cito 
sectio caesarea 
terhadap pasien telah 
menyampaikan kepada 
pihak keluarga tentang 
kemungkinan-
kemungkinan terburuk 
termasuk kematian 
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yang dapat terjadi jika 
operasi cito sectio 
caesarea dilakukan. 
Kemudian juga 
mendasarkan 
keterangan Julien 
Mahengkeng (ibu 
pasien) dan Anselmus 
Makatey (ayah pasien) 
yang mengatakan para 
Terdakwa dalam 
melaksanakan operasi 
cito sectio caesarea 
terhadap pasien (Siska 
Makatey) tidak 
menjelaskan tentang 
risiko operasi tidak 
cukup beralasan. 

2. Masalah mengenai 
pemeriksaan 
penunjang lainnya 
seperti pemeriksaan 
jantung, foto rontgen, 
dada dan pemeriksaan 
penunjang lainnya 
apakah merupakan 
kelalaian dari para 
Terdakwa apabila tidak 
dilakukan sebelum 
tindakan cito sectio 
caesarea. 
Majelis 
mempertimbangkan  
mengenai masalah ini : 
bahwa berdasarkan 
keterangan saksi Prof. 
dr. Najoan Nan 
Warouw, keterangan 
ahli yang diajukan oleh 
Jaksa dr. Erwin Gidion 
Kristanto,S.H.,Sp.F, dr. 
Johanis F. Mallo, 
S.H.,Sp.f – DFM dan 
dihubungkan dengan 
keterangan ahli yang 
diajukan oleh 
Penasihat Hukum dr. 
Nurhadi Saleh, Sp.OG, 
Prof.Dr.Reggy Lefrand 
dan Jerry G. 
Tambun,S.H.,M.H. 
Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa 
dalam operasi cito 
sectio caesarea 

(darurat) tidak 
diperlukan 
pemeriksaan 
penunjang terhadap 
pasien in casu pasien 
(Siska Makatey) 
sehingga dengan 
demikian pula Majelis 
Hukum perbuatan para 
Terdakwa sebagai 
dokter yang dalam 
melaksanakan operasi 
cito sectio caesarea 
terhadap Siska 
Makatey yang tidak 
melakukan 
pemeriksaan 
penunjang bukanlah 
merupakan suatu 
kelalaian. 

3. Masalah berkaitan 
dengan apakah benar 
para Terdakwa telah 
lalai dalam menangani 
operasi pasien yang 
menyebabkan 
kematiannya 
sebagaimana dakwaan 
yang menyatakan para 
Terdakwa lalai dalam 
menangani pasien 
pada saat masih hidup 
dan saat pelaksanaan 
operasi sehingga 
terhadap pasien terjadi 
emboli udara yang 
masuk ke dalam bilik 
kanan jantung yang 
menghambat darah 
masuk ke paru-paru 
sehingga terjadi 
kegagalan fungsi paru 
dan selanjutnya 
mengakibatkan 
kegagalan fungsi 
jantung. 
Mengenai persoalan 
tersebut, Majelis Hakim 
memberi pertimbangan 
yang pada pokoknya, 
bahwa menurut 
keterangan ahli Jerry 
G. Tambun,S.H.,M.H. 
yang mengatakan: 
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- Bahwa kelalaian 
lebih banyak 
diartikan kepada 
akibat tindakan 
yang tidak sesuai 
dengan Standar 
Prosedur 
Operasional (SPO). 

- Bahwa tujuan 
adanya Standar 
Prosedur 
Operasional (SPO) 
adalah sebagai 
pengukur tindakan 
tindakan profesi, 
untuk profesi 
kedokteran adalah 
Kode Etik 
Kedokteran. 

- Bahwa malapraktik 
dapat diartikan 
dokter 
melaksanakan 
tugasnya tidak 
sesuai dengan 
Standar Prosedur 
Operasional (SPO). 

- Bahwa kasus 
malapraktik itu 
terjadi dalam 
praktik yang tidak 
sesuai dengan 
Standar Prosedur 
Operasional (SPO). 

- Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI); 
adalah Lembaga 
yang berwenang 
untuk menentukan 
ada tidaknya 
kesalahan yang 
dilakukan dokter 
dan dokter gigi 
dalam penerapan 
disiplin ilmu 
kedokteran dan 
kedokteran gigi, 
dan menetapkan 
sanksi. 

- Bahwa dari 
pemeriksaan 
Majelis Kehormatan 
Etik Kedokteran 
menyimpulkan tidak 

ditemukan adanya 
kesalahan atau 
kelalaian para 
Terdakwa dalam 
melakukan operasi 
kepada pasien. 

- Bahwa dari 
kesimpulan Majelis 
kehormatan Etik 
Kedokteran 
penyebab kematian 
pasien adalah 
masuknya udara 
dalam jantung tidak 
diprediksi 
sebelumnya 
sehingga 
dikategorikan 
bukan kelalaian. 

- Bahwa keterangan 
ahli dr. Johanis F. 
Mallo,S.H.,Sp.F – 
DSM yang 
mengatakan 
penyebab pasien 
meninggal dunia 
adalah karena 
masuknya udara 
dalam bilik kanan 
jantung yang 
menghambat udara 
masuk paru-paru 
dan terjadi 
kegagalan fungsi 
paru dan 
selanjutnya 
mengakibatkan 
kegagalan fungsi 
jantung. 
Bahwa udara 
masuk ke dalam 
bilik kanan jantung 
pasien, masuk 
sebelum operasi 
dilakukan karena 
terjadi pelebaran 
pembuluh darah 
yang disebabkan 
oleh reaksi tubuh, 
yang tidak dapat 
diprediksi 
sebelumnya. 

- Bahwa dengan 
pertimbangan itu 
Majelis Hakim 
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menyimpulkan 
bahwa kematian 
pasien tidak ada 
hubungannya 
dengan tindakan 
operasi yang 
dilakukan oleh para 
Terdakwa. 

Demikian tiga persoalan 
singkat yang dipertimbangkan 
Majelis Hakim tersebut yang 
merupakan pertimbangan 
terhadap dakwaan alternatif 
kesatu primer Pasal 359 
KUHP jis. Pasal 361 KUHP jo. 
Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP dan 
dibebaskan dari dakwaan 
kesatu primer dan subsider 
tersebut. 
 
 
2.     Terhadap Dakwaan 

Alternatif Kedua Pasal 
76 UU Nomor 29 Tahun 
2004 
Sementara untuk 

dakwaan alternatif kedua 
Pasal 76 Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tetang 
Praktik Kedokteran jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
menurut Majelis Hakim Pasal 
76 tersebut berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/P.UU-V/2007 tanggal 
19 Juni 2007 sudah bukan 
merupakan tindak pidana lagi 
sehingga dengan demikian 
kepada para Terdakwa harus 
dibebaskan. 
 
3)    Terhadap Dakwaan 

Ketiga Primer Pasal 263 
ayat (1) KUHP jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan Ketiga Subsider 
Pasal 263 ayat (2) KUHP 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
Selanjutnya Majelis 

Hakim mempertimbangkan 
dakwaan tentang Surat 
Persetujuan Pembedahan dan 
Anestesi tertanggal 10 April 

2010 dengan yang 
membandingkan tanda tangan 
pasien dalam surat 
persetujuan tindakan khusus, 
surat persetujuan 
pembedahan dan anestesi 
dengan tanda tangan pasien 
pada Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dan Kartu Askes, 
Majelis Hakim sependapat 
dengan kesimpulan 
didasarkan pada pemeriksaan 
oleh Laboratorium Forensik 
Cabang Makasar. Menurut 
Hakim surat tersebut dapat 
dikatakan palsu apabila 
setelah dapat 
diketahui/dibuktikan siapa 
yang menandatangani di atas 
nama Siska Makatey di dalam 
surat yang dimaksud. 
Sementara dalam 
pemeriksaan perkara ini 
majelis tidak menemukan 
adanya alat-alat bukti terutama 
alat bukti berupa keterangan 
saksi yang melihat ataupun 
menyatakan yang 
menandatangani di atas nama 
pasien (Siska Makatey) di 
dalam surat persetujuan 
tindakan khusus, surat 
persetujuan pembedahan dan 
anestesi tertanggal 10 April 
2010, adalah salah satu dari 
para Terdakwa. 

Berdasarkan 
pertimbangan tersebut Majelis 
Hakim membebaskan para 
terdakwa dari Dakwaan Ketiga 
Primer Pasal 263 ayat (1) 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP, dan Subsider 
melanggar Pasal 263 ayat (2) 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP tersebut. 

Kesimpulan Majelis 
Hakim semua dakwaan tidak 
terbukti secara sah dan 
meyakinkan dan oleh sebab 
itu membebaskan para 
terdakwa dari semua dakwaan 
tersebut. 

Menurut penulis, dilihat 
dari sudut syarat-syarat 
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malapraktek kedokteran, 
diantara tiga tindak pidana 
yang didakwakan hanyalah 
Pasal 359 KUHP yang dapat 
digolongkan sebagai 
malapraktek kedokteran. 

Menurut pendapat 
penulis, putusan Majelis 
Hakim yang membebaskan 
para terdakwa ini sangat tepat 
karena para terdakwa telah 
bertindak sesuai dengan SOP 
meskipun belum memiliki 
Surat Ijin Praktek. Hal tersebut 
disebabkan karena Jaksa 
Penuntut Umum tidak dapat 
membuktikan unsur kealpaan 
dalam dakwaan pertamanya. 
Kematian Siska, berdasarkan 
Surat Keterangan Rumah 
Sakit Umum Kandou Nomor 
61/VER/IKF/FK/K/VI/2010 
tertanggal 26 April 2010, 
disebabkan karena masuknya 
udara ke dalam bilik kanan 
jantung yang menghambat 
darah masuk paru-paru 
sehingga terjadi kegagalan 
fungsi paru dan selanjutnya 
mengakibatkan kegagalan 
fungsi jantung, dan menurut 
keterangan saksi ahli 
masuknya udara dalam bilik 
jantung ini merupakan 
keadaan yang tidak biasa.  

Bila dilihat dari segi 
kesalahannya, dalam kasus ini 
tidak terdapat kesalahan. Hal 
ini disebabkan karena 
penyumbatan udara dalam 
bilik jantung yang 
mengakibatkan gagalnya 
fungsi paru-paru dan jantung 
tidak bisa diprediksi 
sebelumnya. Oleh karena itu, 
tindakan ketiga terdakwa tidak 
bisa dikategorikan sebagai 
kesalahan karena tidak 
terdapat kesengajaan maupun 
kelalaian dalam tindakan 
mereka mengoperasi Siska. 

Pada setiap tindakan 
medis yang dilakukan oleh 
dokter atau dokter gigi akan 
selalu mengandung risiko 

pada tindakannya itu sendiri. 
Risiko itu dapat berupa reaksi 
berlebihan dari tubuh pasien 
karena alergi yang timbulnya 
secara tiba-tiba dan tidak 
dapat diprediksi sebelumnya, 
misalnya pada suatu operasi 
caesar, secara tiba-tiba timbul 
emboli air ketuban yang 
berakibat fatal (Abdul Haris, 
2012). 

Dengan kata lain, 
masuknya udara yang 
menyebabkan kematian Siska 
ini bukan merupakan hasil dari 
kealpaan para terdakwa dan 
para terdakwa memang telah 
bertindak sebagaimana SOP. 

Berkaitan dengan 
putusan Majelis Hakim tentang 
Pasal 76 dimana berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/P.UU-V/2007 tanggal 
19 Juni 2007 sudah bukan 
merupakan tindak pidana lagi 
sehingga dengan demikian 
kepada para Terdakwa harus 
dibebaskan, penulis tidak 
sepenuhnya setuju dengan 
keputusan Majelis hakim, hal 
ini dikarenakan secara jelas 
para terdakwa tidak 
mempunyai SIP, sehingga 
walaupun para terdakwa 
dibebaskan dari pidana 
penjara sesuai keputusan 
Mahkamah Konstitusi yaitu 
hapusnya ancaman pidana 
penjaranya saja yang bersifat 
final dan mengikat,namun para 
terdakwa masih dapat 
dikenakan pidana denda 
sesuai dengan Pasal 76 UU 
Nomor 29 Tahun 2009. 

Penulis juga setuju 
dengan putusan Majelis Hakim 
yang menyatakan bahwa surat 
persetujuan operasi Siska 
Makatey tidak dapat dikatakan 
palsu. Surat tersebut 
merupakan surat resmi dan 
ditandatangani oleh Siska 
Makatey sendiri. Dengan 
demikian, surat tersebut 
bukanlah merupakan surat 
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palsu dan penggunaan surat 
tersebut tidak melanggar 
hukum apapun. 

Putusan Pengadilan 
Negeri di atas telah 
menerapkan perlindungan 
terhadap dokter yang 
melakukan tindakan medis 
yang mengakibatkan kematian 
pasien sesuai dengan 
ketentuan Pasal 50 Undang-
Undang No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran, 
apabila praktik kedokteran 
telah sesuai dengan standard 
operasional prosedur maka 
dokter tidak dapat dituntut 
hukum, baik hukum 
administrasi, hukum perdata 
maupun hukum pidana, 
karena Para Terdakwa sesuai 
dengan fakta yang terungkap 
di persidangan telah 
melakukan tindakan medis 
sesuai dengan standar 
operasional prosedur, dimana 
setiap dokter yang melakukan 
tindakan medis sesuai dengan 
standar operasional prosedur 
tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 
(Syachrul Mahmud, 2008: 
167). 

 
2. Analisis terhadap pertimbangan 

Hakim Pada Pengadilan Tingkat 
Kasasi atas Perkara Nomor 365 
K/PID/2012 
 Mengingat akan akta 
tentang permohonan kasasi Nomor 
37/Akta Pid/2011/ PN.MDO jo. 
Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo 
yang dibuat oleh Panitera pada 
Pengadilan Negeri Manado yang 
menerangkan, bahwa pada 
tanggal 27 September 2011 Jaksa 
Penuntut Umum mengajukan 
permohonan kasasi terhadap 
putusan Pengadilan Negeri 
tersebut; 
 Memperhatikan memori 
kasasi tanggal 23 Agustus 2011 
dari Jaksa Penuntut Umum 
sebagai Pemohon Kasasi yang 
diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Manado pada 
tanggal 10 Oktober 2011; 
 Bahwa alasan-alasan 
kasasi Jaksa/ Penuntut Umum 
dapat dibenarkan karena dengan 
pertimbangan sebagai berikut 
(Adami Chazawi, 2016: 221) : 

1. Judex Facti salah 
menerapkan hukum, 
karena tidak 
mempertimbangkan 
dengan benar hal-hal yang 
relevan secara yuridis, yaitu 
berdasarkan hasil rekam 
medis  Nomor 041969 yang 
telah dibaca oleh saksi ahli 
dr. ERWIN GIDION 
KRISTANTO, SH. Sp.F. 
bahwa pada saat korban 
masuk RSU (Rumah Sakit 
Umum) Prof. R. D. Kandou 
Manado, keadaan umum 
korban adalah lemah dan 
status penyakit korban 
adalah berat; 

2. Para Terdakwa sebelum 
melakukan operasi cito 
secsio sesaria terhadap 
korban dilakukan, Para 
Terdakwa tanpa 
menyampaikan kepada 
pihak keluarga korban 
tentang kemungkinan yang 
dapat terjadi terhadap diri 
korban; 

3. Perbuatan Para Terdakwa 
melakukan operasi 
terhadap korban Siska 
Makatey yang kemudian 
terjadi emboli udara yang 
masuk ke dalam bilik kanan 
jantung yang menghambat 
darah masuk ke paru-paru 
kemudian terjadi kegagalan 
fungsi paru dan selanjutnya 
mengakibatkan kegagalan 
fungsi jantung; 

4. Perbuatan Para Terdakwa 
mempunyai hubungan 
kausal dengan 
meninggalnya korban Siska 
Makatey sesuai Surat 
Keterangan dari Rumah 
Sakit Umum Prof. Dr. R. D. 
Kandou Manado No. 
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61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, 
tanggal 26 April 2010; 

Menimbang, bahwa sebelum 
menjatuhkan pidana Mahkamah 
Agung akan mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan 
yang meringankan ; 
Hal-hal yang memberatkan : 

1. Sifat dari perbuatan Para 
Terdakwa itu sendiri yang 
mengakibatkan korban 
meninggal dunia; 

Hal-hal yang meringankan : 
1. Para Terdakwa sedang 

menempuh pendidikan 
pada Program Pendidikan 
Dokter Spesialis 
Universitas Sam 
RatulangiManado; 

2. Para Terdakwa belum 
pernah dihukum; 

Menimbang, bahwa 
berdasarkan alasan-alasan yang 
diuraikan di atas Mahkamah 
Agung berpendapat, bahwa 
putusan Pengadilan Negeri 
Manado Nomor 
90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 
22 September 2011 tidak dapat 
dipertahankan lagi, oleh karena itu 
harus dibatalkan dan Mahkamah 
Agung akan mengadili sendiri 
perkara tersebut, seperti tertera di 
bawah ini ; 

Menimbang, bahwa oleh 
karena permohonan kasasi Jaksa 
Penuntut Umum dikabulkan dan 
Para Terdakwa dinyatakan 
bersalah serta dijatuhi pidana, 
maka biaya perkara pada semua 
tingkat peradilan dibebankan 
kepada Para Terdakwa ; 

Memperhatikan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, 
Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP , Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 serta peraturan 
perundang-undangan lain yang 
bersangkutan ; 

1. M E N G A D I L I 
 Mengabulkan permohonan 
kasasi dari Pemohon Kasasi 
:Jaksa/ Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Manado 
tersebut ; 

Membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Manado Nomor 
90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 
22 September 2011 ; 

2. M E N G A D I L I   
S E N D I R I 

• Menyatakan Para Terdakwa : 
dr. DEWA   AYU SASIARY 
PRAWANI  (Terdakwa I), dr. 
HENDRY SIMANJUNTAK 
(Terdakwa II) dan dr. HENDY 
SIAGIAN (Terdakwa III) telah 
terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana 
“perbuatan yang karena 
kealpaannya menyebabkan 
matinya orang lain”; 

• Menjatuhkan pidana terhadap 
Para Terdakwa : dr. DEWA 
AYU SASIARY PRAWANI 
(Terdakwa I), dr. HENDRY 
SIMANJUNTAK (Terdakwa 
II)dan dr. HENDY SIAGIAN 
(Terdakwa III) dengan pidana 
penjara masing-masing 
selama 10 (sepuluh) bulan; 

 
Berkaitan dengan putusan 

tersebut di atas penulis melakukan 
analisis yaitu: menimbang 
terhadap pengajuan upaya hukum 
kasasi terhadap putusan bebas 
yang telah dijatuhkan pada 
pengadilan tingkat pertama, 
Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana) menentukan bahwa 
terhadap putusan perkara pidana 
yang diberikanpada tingkat terakhir 
oleh Pengadilan lain selain 
daripada Mahkamah Agung, 
Terdakwa atau Penuntut Umum 
dapat mengajukan permintaan 
kasasi kepada Mahkamah Agung 
kecuali terhadap putusan bebas. 

Dalam perkara ini, 
Mahkamah Agung berpendapat 
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bahwa selaku badan peradilan 
tertinggi yang mempunyai tugas 
untuk membina dan menjaga agar 
semua hukum dan Undang-
Undang di seluruh wilayah Negara 
diterapkan secara tepat dan adil, 
Mahkamah Agung wajib 
memeriksa apabila ada pihak yang 
mengajukan permohonan kasasi 
terhadap putusan Pengadilan 
bawahannya yang membebaskan 
Terdakwa, yaitu guna menentukan 
sudah tepat dan adilkah putusan 
Pengadilan bawahannya itu, 
penulis setuju dengan hal tersebut 
dalam perkara ini. 

Sejarah penerobosan 
terhadap larangan Pasal 244 
KUHAP ini malah datangnya dari 
pihak eksekutif sendiri dalam hal 
ini adalah Departemen Kehakiman, 
yakni dengan dikeluarkannya 
Keputusan Menteri Kehakiman 
tanggal 10 Desember 1983 Nomor 
M.14-PW.07.03 Tahun 1983 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
KUHAP. Keputusan ini dibarengi 
dengan Lampiran Keputusan 
dengan tanggal dan nomor yang 
sama. Pada angka 19 lampiran 
dimaksud terdapat penegsan yang 
berupa pedoman (M. Yahya 
Harahap, 2002: 544) : 

1) Terhadap putusan bebas 
tidak dapat dimintakan 
banding; 

2) Tetapi berdasarkan situasi 
dan kondisi, demi hukum, 
keadilan dan kebenaran, 
terhadap putusan bebas 
dapat dimintakan kasasi. 
Hal ini akan didasarkan 
pada yurisprudensi. 

 Selang 5 (lima) hari setelah 
adanya Keputusan Menteri 
Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 
Tahun 1983, yakni pada tanggal 
15 Desember 1983 lahir 
yurisprudensi pertama dalam 
putusan Mahkamah Agung yang 
menerima dan mengabulkan 
permohonan kasasi terhadap 
putusan bebas yakni dalam 
putusan Mahkamah Agung Reg. 
Nomor275K/Pid/1983 (M. Yahya 

Harahap, 2002: 544). 
 Permohonan kasasi 
diajukan oleh penuntut umum 
dengan alasan bahwa putusan 
bebas itu bukan bebas murni. 
Dalam meninjau apakah 
pembebasan itu merupakan 
“pembebasan yang murni” ataukah 
“pembebasan yang tidak murni” 
Mahkamah Agung dalam 
Putusannya tanggal 28 Agustus 
Nomor 68 K/KR/1965 berpendapat 
bahwa persoalan yang diputus 
oleh Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tinggi dalam perkara 
ini bukanlah mengenai pembuktian 
melainkan mengenai penilaian 
tindak pidana sebagaimana harus 
dianggap ternyata menurut 
pemeriksaannya, sehingga 
pembebasan para terdakwa 
tersebut di atas merupakan suatu 
pembebasan yang tidak murni 
(verkapte onslag van 
rechtsvervoeling) (Soedirjo, 2016: 
79,80). 
 Dalam hal putusan 
pengadilan yang membebaskan 
terdakwa itu sifatnya merupakan 
pembebasan murni maka 
permohonan kasasi harus 
dinyatakan ditolak. Namun 
sebaliknya apabila pembebasan itu 
didasarkan pada penafsiran yang 
keliru terhadap sebutan tindak 
pidana yang dimuat dalam surat 
dakwaan dan bukan didasarkan 
pada tidak terbuktinya suatu unsur 
pidana yang didakwakan, atau 
apabila pembebasan itu 
sebenarnya adalah merupakan 
putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum, atau apabila dalam 
menjatuhkan putusan itu 
pengadilan telah melampaui batas 
kewenangannya, Mahkamah 
Agung atas dasar pendapatnya 
bahwa pembebasan tersebut 
bukanlah pembebasan murni, 
maka permohonan kasasi harus 
diterima (Pertimbangan hukum 
hakim Mahkamah Agung, 2012). 
 Berdasarkan pada uraian-
uraian diatas, penulis berpendapat 
bahwa Mahkamah Agung 
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menerima permohonan kasasi 
terhadap putusan bebas Nomor 
90/Pid.B/2011/PN.MDO yang 
diajukan oleh penutut umum 
dengan alasan bahwa hakim 
tingkat pertama dalam 
menjatuhkan putusan adalah 
memberikan interpretasi yang tidak 
benar sehingga tuduhan itu 
dianggap tidak terbukti sudah 
sesuai. 

Menurut penulis 
pertimbangan hukum Judex Facti 
tentang Pasal 76 UU Nomor 29 
Tahun 2004 yang berdasarkan 
keputusan MK Nomor 4/ PUU-
V/2007 sudah tidak berlaku adalah 
pertimbangan yang tidak tepat, 
karena amar putusan MK tersebut 
tidak menyebabkan hapusnya 
tindak pidana, melainkan 
hapusnya tindak pidana 
penjaranya saja, sementara 
ancaman pidana tetap berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut di 
atas menurut penulis,Mahkamah 
Agung dapat menerima 
permohonan kasasi yang diajukan 
oleh jaksa berkaitan dengan 
keputusan yang telah diputuskan 
oleh Pengadilan Negeri Manado. 

Menurut penulis seharusnya 
Mahkamah Agung dalam putusan 
kasasinya memberikan 
pertimbangan mengenai kelalaian 
yang merupakan unsur pokok 
Pasal 359 KUHP dalam dakwaan 
kesatu Primer dan kesatu 
Subsider, menekankan pada 
pengertian dan ukuran kelalaian 
yang dihubungkan dengan fakta-
fakta hukum yang diperoleh dalam 
persidangan. Dalam hal ini 
menurut penulis untuk menentukan 
adanya unsur kelalaian dalam 
Pasal 359 KUHP, bahwa 
seharusnya Mahkamah Agung 
tidak hanya didasarkan interpretasi 
dari saksi ahli, yaitu dr. Erwin 
Gidion Kristanto, SH. Sp.F yang 
menyatakan kondisi pasien dalam 
keadaan lemah dan penyakit 
pasien adalah berat hanya melalui 
rekam medis pasien, sehingga 
akan mengaburkan kondisi pasien 

yang sebenarnya. Tetapi 
Mahakamah Agung juga harus 
mempertimbangkan saksi-saksi 
yang berhubungan langsung 
dalam penanganan pasien, 
sehingga didapatkan kondisi 
pasien yang sebenarnya. Para 
saksi yang menangani pasien 
secara langsung adalah sebagai 
berikut: 

 Keterangan saksi Guniarti 
Bidan Puskesmas Bahu 
Manado, bahwa pada 
waktu dilakukan 
pemeriksaan terhadap 
pasien pukul 24.00 WITA 
pasien baik-baik saja, 
pasien dapat berjalan. 

 Keterangan saksi 
Demetrius Gomer Tindi 
dokter peserta Program 
Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS), bahwa 
hasil pemeriksaan secara 
umum baik, kesimpulan 
korban hamil, keadaan baik 
dan bisa saja bersalin 
secara normal. 

 Keterangan saksi Kartini 
Runtulalo Bidan jaga pada 
ruang IRDO yang 
menerima rujukan korban 
dari Puskesmas Bahu, 
bahwa korban keadaannya 
baik, bisa berjalan. 

 Keterangan saksi dr. Helmy 
dokter peserta PPDS yang 
berada di ruang bersalin, 
bahwa korban masuk ke 
ruang bersalin dalam 
keadaan baik dan korban 
dapat melahirkan secara 
normal. 

 Keterangan Terdakwa I 
bahwa memeriksa pasien 
dan hasil pemeriksaan 
dilaporkan kepada dokter 
konsuler dan dokter 
konsulen menyarankan 
melahirkan secara normal, 
sedangkan pembukaan 
pada waktu itubaru 
pembukaan 2 sampai 3 cm, 
oleh karena itu ditunggu 
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sampai pembukaan 
lengkap. Baru pada pukul 
18.00 sore pembukaan 
lengkap tetapi posisi kepala 
bayi tetap tinggi. 

 Terdakwa I melaporkan 
kembali keadaan tersebut 
kepada dokter konsuler dan 
dokter konsuler masih 
menyarankan agar 
melahirkan secara normal, 
dengan cara posisi korban 
dimiringkan ke kiri dan 
ditunggu sampai 30 menit 
tidak ada kemajuan, maka 
pukul 18.30 dikonsultasikan 
dengan bagian anestesi 
secara tertulis dan dijawab 
secara tertulis. 

 Keterangan ahli dr. 
Johannis F. Mallo, 
S.H.,Sp.F – DFM. Ahli 
Forensik yang memeriksa 
Jenazah dan mengeluarkan 
VER, bahwa penyebab 
kematian pasien kerena di 
dalam bilik jantung ada 
udara masuk dan kasus ini 
jarang terjadi, kemungkinan 
terjadi pelebaran pembuluh 
darah karena adanya reaksi 
tubuh pasien dan adanya 
reaksi tersebut bisa 
menyebabkan terjadinya 
gangguan, udara bukan 
masuk dari alat infus. 

 Keterangan Dr. Hermanus 
J. Lalenoh, Sp.An. Kepala 
Bagian Anestesi Rumah 
Sakit Kandou, bahwa saksi 
menyetujui pasien dioperasi 
dan operasi saat itu tidak 
bisa ditunda karena pasien 
sudah dalam keadaan 
darurat harus ditolong. 

 Keterangan ahli dr. 
Johannis F. Mallo, 
S.H.,Sp.F – DFM., bahwa 
operasi cito (darurat) tidak 
perlu persetujuan pasien 
atau keluarganya, kecuali 
operasi terencana wajib 
persetujuan pasien dan 

keluarga dengan 
penjelasan risiko operasi. 

 Bahwa keterangan Ahli 
tersebut bersesuaian 
dengan Penjelasan 
Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran Pasal 45 ayat 
(1) menyatakan dalam 
keadaan gawat darurat 
untuk menyelamatkan jiwa 
pasien tidak diperlukan 
persetujuan. Namun 
setelah pasien sadar atau 
dalam kondisi yang sudah 
memungkinkan segera 
diberikan penjelasan dan 
dibuat persetujuan. 

 Bahwa dalam 
pertimbangan Judex Facti 
telah dipertimbangkan 
bahwa berdasarkan 
keterangan saksi dr. Helmi, 
Anita Lengkong, dr. 
Hermanus J. Lalenoh, 
Sp.An, dihubungkan 
dengan keterangan 
Terdakwa I, Terdakwa II, 
dan Terdakwa III, penulis 
berkesimpulan bahwa Para 
Terdakwa sebelum 
melakukan operasi cito 
sectio caesarea terhadap 
Siska M., ada 
menyampaikan kepada 
pihak keluarga 
kemungkinan terburuk 
termasuk kematian yang 
dapat terjadi terhadap diri 
pasien jika operasi cito 
sectio caesarea tersebut 
dilakukan terhadap diri 
pasien. 

 Keterangan ahli Prof. dr. 
Najoan Nan Waraouw, 
bahwa operasi cito harus 
dilakukan terhadap pasien 
kalau tidak ibu dan anak 
meninggal; Saksi Yulin 
Mahengkeng menerangkan 
bahwa sebelum dioperasi 
saksi ada menandatangani 
Surat Persetujuan dan 
saksi meminta untuk pasien 
di operasi dan bayi dari 
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pasien selamat. 

 Keterangan Terdakwa I, 
bahwa ia sudah lebih 100 
kali melakukan operasi cito, 
punya STR sejak tahun 
2002 dan pasien telah 
menandatangani Surat 
Persetujuan Operasi dan ia 
melakukan operasi setelah 
ada izin dari bagian 
Anestesi. Saat operasi 
Terdakwa I sebagai 
Operator, Terdakwa II dan 
III sebagai Asisten Operasi. 
Terdakwa II menerangkan 
bahwa ia melihat korban 
tanda tangan dalam 
keadaan berbaring dan 
operasi cito dilakukan 
setelah disetuji bagian 
Anestesi dan korban 
meninggal di ruang 
perawatan dan operasi 
dilakukan sudah sesuai 
SPO. Terdakwa III 
menerangkan bahwa yang 
menandatangani Surat 
Persetujuan Operasi adalah 
pasien dan ibu pasien dan 
ia telah menjelaskan risiko 
operasi dengan ibu pasien 
dan pasien meninggal di 
ruang pemulihan. 

Penulis menyimpulkan 
berdasarkan fakta-fakta hukum 
tersebut di atas, bahwa terjadinya 
emboli merupakan kejadian yang 
tidak terduga, dimana 
penyebabnya adalah multifaktorial 
dan bukan karena kelalaian 
Terpidana I, II dan III, sehingga  
pertimbangan dari Judex Facti 
adalah tepat dan benar. Dalam 
situasi ini, pasien mengalami 
keadaan gawat darurat, sehingga 
untuk menyelamatkan jiwa pasien 
merupakan tujuan utama, untuk itu 
tidak diperlukan persetujuan, serta 
tindakan Terpidana I, II dan III 
tidak bertentangan dengan SPO 
dan dalam operasi cito (darurat) 
tidak harus dilakukan pemeriksaan 
penunjang terhadap pasien, 
sehingga hal ini memperkuat 
bahwa tindakan tersebut bukan 

merupakan kelalaian. Karena 
itulah, maka tidak ada hubungan 
kausalitas antara tindakan 
Terpidana I, II dan III dengan 
kematian pasien. 

Pada putusan Judex Juris, 
Majelis hakim telah salah 
mengambil keputusan karena tidak 
terbukti adanya kelalaian yang 
merupakan unsur dari dakwaan 
Kesatu Primer dan Subsider dan 
karenanya Terpidana I, II dan III 
harus dibebaskan dari dakwaan 
Kesatu Primer dan Subsider. 

Untuk pertimbangan 
selebihnya terhadap Dakwaan 
Ketiga Primer Pasal 263 ayat (1) 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan Ketiga Subsider Pasal 263 
ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, penulis sependapat dengan 
pertimbangan Judex Facti, bahwa 
pertimbangan hukumnya sudah 
tepat dan benar dan diambil alih 
sebagai pertimbangan Majelis. 

 

3. Analisis terhadap pertimbangan 
Hakim Pada Pengadilan Tingkat 
Peninjauan Kembali atas 
Perkara Nomor 79  PK/PID/2013 

Mahkamah Agung, pada 
tingkat peninjauan kembali dalam 
putusannya Nomor 79PK/PID/2013 
tanggal 7 Februari 2014 
menjatuhkan amar putusan yang 
pada pokoknya (Adami Chazawi, 
2016: 221) : 

1. Menyatakan Terpidana I. 
dr. Dewa Ayu Sasiary 
Prawani, Terpidana II. dr. 
Hendry Simanjuntak, dan 
Terpidana III. dr. Hendy 
Siagian tidak terbukti 
secara sah dan 
meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang 
didakwakan oleh 
Jaksa/Penuntut Umum 
dalam dakwaan Kesatu 
Primer, Kesatu Subsider, 
atau dakwaan Kedua atau 
dakwaan Ketiga Primer, 
Ketiga Subsider. 
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2. Membebaskan Terpidana I. 
dr. Dewa Ayu Sasiary 
Prawani, Terpidana II. dr. 
Hendry Simanjuntak, dan 
Terpidana III. dr. Hendy 
Siagian oleh karena itu dari 
semua dakwaan tersebut. 

3. Memulihkan hak Para 
Terpidana dalam 
kemampuan, kedudukan 
dan harkat serta 
martabatnya. 

4. Memerintahkan agar Para 
Terpidana dikeluarkan dari 
Lembaga Pemasyarakatan. 

Majelis PK dalam 
memberikan pertimbangan 
mengenai kelalaian yang 
merupakan unsur pokok Pasal 359 
KUHP dalam dakwaan kesatu 
Primer dan kesatu Subsider, 
menekankan pada pengertian dan 
ukuran kelalaian yang 
dihubungkan dengan fakta-fakta 
hukum yang diperoleh dalam 
persidangan. Dalam hal ini 
menurut majelis PK untuk 
menentukan adanya unsur 
kelalaian dalam Pasal 359 KUHP 
apabila di dalam melakukan 
tindakan cito sectio caesarea Para 
Pemohon PK telah menyalahi 
Standar Prosedur Operasional 
(SPO) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 angka 10 Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 
512/MENKES/PER/IV/2007 
tentang Izin Praktek dan 
Pelaksanaan Praktek Kedokteran. 
Sebelum menarik kesimpulannya 
tentang ada tidaknya unsur 
kelalaian tersebut, Majelis PK 
memberi pertimbangan singkatnya 
sebagai berikut (Adami Chazawi, 
2016: 223-225). 

 Keterangan saksi Guniarti 
Bidan Puskesmas Bahu 
Manado, bahwa pada 
waktu dilakukan 
pemeriksaan terhadap 
pasien pukul 24.00 WITA 
pasien baik-baik saja, 
pasien dapat berjalan. 

 Keterangan saksi 
Demetrius Gomer Tindi 
dokter peserta Program 
Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS), bahwa hasil 
pemeriksaan secara umum 
baik, kesimpulan korban 
hamil, keadaan baik dan 
bisa saja bersalin secara 
normal. 

 Keterangan saksi Kartini 
Runtulalo Bidan jaga pada 
ruang IRDO yang 
menerima rujukan korban 
dari Puskesmas Bahu, 
bahwa korban keadaannya 
baik, bisa berjalan. 

 Keterangan saksi dr. Helmy 
dokter peserta PPDS yang 
berada di ruang bersalin, 
bahwa korban masuk ke 
ruang bersalin dalam 
keadaan baik dan korban 
dapat melahirkan secara 
normal. 

 Keterangan Terdakwa I 
bahwa memeriksa pasien 
dan hasil pemeriksaan 
dilaporkan kepada dokter 
konsulen dan dokter 
konsulen menyarankan 
melahirkan secara normal, 
sedangkan pembukaan 
pada waktu itu baru 
pembukaan 2 sampai 3 cm, 
oleh karena itu ditunggu 
sampai pembukaan 
lengkap. Baru pada pukul 
18.00 sore pembukaan 
lengkap tetapi posisi kepala 
bayi tetap tinggi. 

 Terdakwa I melaporkan 
kembali keadaan tersebut 
kepada dokter konsulen 
dan dokter konsulen masih 
menyarankan agar 
melahirkan secara normal, 
dengan cara posisi korban 
dimiringkan ke kiri dan 
ditunggu sampai 30 menit 
tidak ada kemajuan, maka 
pukul 18.30 dikonsultasikan 
dengan bagian anestesi 



 

JURISDICTIE JOURNAL VOL.4/II/2018 

17 

 

secara tertulis dan dijawab 
secara tertulis. 

 Keterangan ahli Prof. dr. 
Reggy Lefrand, Sp.JP. (K) 
Ketua Majelis Kehormatan 
Etik Kedokteran, bahwa 
tidak ditemukan adanya 
kelalaian/kesalahan dalam 
melakukan operasi dengan 
kesimpulan penyebab 
kematian pasien adalah 
masuknya udara dalam 
jantung, yang keadaan itu 
tidak bisa diprediksi 
sebelumnya sehingga 
dikategorikan bukan 
kelalaian. 

 Keterangan ahli dr. 
Johannis F. Mallo, 
S.H.,Sp.F – DFM. Ahli 
Forensik yang memeriksa 
jenazah dan mengeluarkan 
VER, bahwa penyebab 
kematian pasien karena di 
dalam bilik jantung ada 
udara masuk dan kasus ini 
jarang terjadi, kemungkinan 
terjadi pelebaran pembuluh 
darah karena adanya reaksi 
tubuh pasien dan adanya 
reaksi tersebut bisa 
menyebabkan terjadinya 
gangguan, udara bukan 
masuk dari alat infus. 

 Keterangan Ahli dr. 
Nurhady Saleh, Sp.OG. 
sebagai Ketua Umum 
Perkumpulan Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia, 
bahwa para pemohon PK 
terpidana I, II dan III sudah 
bekerja maksimal, baik dan 
sudah sesuai dengan 
Standard Prosedur 
Operasional. Udara yang 
masuk ke jantung korban 
adalah terjadi di luar 
dugaan dan tidak dapat 
diprediksi sebelumnya, 
bahwa emboli adalah 
komplikasi yang terjadinya 
tidak dapat diprediksi dan 
diduga sebelumnya. 

 Keterangan Dr. Hermanus 
J. Lalenoh, Sp.An. Kepala 
Bagian Anestesi Rumah 
Sakit Kandou, bahwa saksi 
menyetujui pasien dioperasi 
dan operasi saat itu tidak 
bisa ditunda karena pasien 
sudah dalam keadaan 
darurat harus ditolong. 

 Keterangan Ahli G. 
Tambun, S.H.,LL.M., bahwa 
kelalaian lebih banyak 
diartikan kepada akibat 
tindakan yang tidak sesuai 
SPO. Bahwa yang berhak 
menilai Standard Profesi 
Medis adalah Majelis 
Kehormatan Etik 
Kedokteran. 

 Keterangan ahli Prof. dr. 
Reggy Lefrand, Sp.JP.(K), 
bahwa dalam operasi cito 
tidak mungkin dilakukan 
pemeriksaan penunjang 
karena sifatnya 
darurat/cepat/segera. 

 Keterangan ahli dr. 
Johannis F. Mallo, 
S.H.,Sp.F – DFM., bahwa 
operasi cito (darurat) tidak 
perlu persetujuan pasien 
atau keluarganya, kecuali 
operasi terencana wajib 
persetujuan pasien dan 
keluarga dengan 
penjelasan risiko operasi. 

 Bahwa keterangan ahli 
tersebut bersesuaian 
dengan Penjelasan 
Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran Pasal 45 ayat 
(1) menyatakan dalam 
keadaan gawat darurat 
untuk menyelamatkan jiwa 
pasien tidak diperlukan 
persetujuan. Namun 
setelah pasien sadar atau 
dalam kondisi yang sudah 
memungkinkan segera 
diberikan penjelasan dan 
dibuat persetujuan. 

 Bahwa dalam pertimbangan 
Judex Facti halaman 58 



 

JURISDICTIE JOURNAL VOL.4/II/2018 

18 

 

telah dipertimbangkan 
bahwa berdasarkan 
keterangan saksi dr. Helmi, 
Anita Lengkong, dr. 
Hermanus J.Lalenoh, 
Sp.An. dihubungkan 
dengan keterangan 
Terdakwa I, Terdakwa II 
dan Terdakwa III Majelis 
berkesimpulan bahwa Para 
Terdakwa sebelum 
melakukan operasi cito 
sectio caesarea terhadap 
Siska M. ada 
menyampaikan kepada 
pihak keluarga 
kemungkinan terburuk 
termasuk kematian yang 
dapat terjadi terhadap diri 
pasien jika operasi cito 
sectio caesarea tersebut 
dilakukan terhadap diri 
pasien. 

 Keterangan ahli Prof. dr. 
Najoan Nan Waraouw, 
bahwa operasi cito harus 
dilakukan terhadap pasien 
kalau tidak ibu dan anak 
meninggal; Saksi Yulin 
Mahengkeng menerangkan 
bahwa sebelum dioperasi 
saksi ada menandatangani 
Surat Persetujuan dan 
saksi meminta untuk pasien 
dioperasi dan bayi dari 
pasien selamat. 

 Keterangan Pemohon PK I 
(Terdakwa I), bahwa ia 
sudah lebih 100 kali 
melakukan operasi cito, 
punya STR sejak tahun 
2002 dan pasien telah 
menandatangani Surat 
Persetujuan Operasi dan ia 
melakukan operasi setelah 
ada izin dari bagian 
Anestesi. Saat operasi 
Terdakwa I sebagai 
Operator, Terdakwa II dan 
III sebagai Asisten Operasi. 
Pemohon Peninjauan 
Kembali II/Terdakwa II 
menerangkan bahwa ia 
melihat korban tanda 
tangan dalam keadaan 

berbaring dan operasi cito 
dilakukan setelah disetujui 
bagian Anestesi dan korban 
meninggal di ruang 
perawatan dan operasi 
dilakukan sudah sesuai 
SPO. Pemohon Peninjauan 
Kembali III menerangkan 
bahwa yang 
menandatangani Surat 
Persetujuan Operasi adalah 
pasien dan ibu pasien dan 
ia telah menjelaskan risiko 
operasi dengan ibu pasien 
dan pasien meninggal di 
ruang pemulihan. 

Atas dasar fakta-fakta hukum 
tersebut, Majelis Hakim PK 
menyimpulkan bahwa 
pertimbangan dari Judex Facti 
telah tepat dan benar, bahwa 
terjadinya emboli tersebut bukan 
karena kelalaian dari Para 
Pemohon Peninjauan 
Kembali/Terpidana I, II dan III dan 
dalam keadaan gawat darurat 
untuk menyelamatkan jiwa pasien 
tidak diperlukan prsetujuan serta 
tindakan Para Pemohon 
Peninjauan Kembali/Terpidana I, II 
dan III tidak bertentangan dengan 
SPO dan dalam operasi cito 
(darurat) tidak harus dilakukan 
pemeriksaan penunjang terhadap 
pasien in casu pasien sehingga 
bukan kelalaian. Oleh karenanya 
itu maka tidak ada hubungan 
kausalitas antara tindakan Para 
Pemohon Peninjauan 
Kembali/Terpidana I, II dan III 
dengan kematian pasien (Adami 
Chazawi, 2016: 225). 

Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, maka telah terjadi 
kekhilafan Hakim dalam putusan 
Judex Juris, karena tidak terbukti 
adanya kealpaan yang merupakan 
unsur dari dakwaan Kesatu Primer 
dan Subsider dan karenanya Para 
Pemohon Peninjauan 
Kembali/Terpidana I, II dan III 
harus dibebaskan dari dakwaan 
Kesatu Primer dan Subsider 
(Adami Chazawi, 2016: 226). 
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Untuk pertimbangan 
selebihnya terhadap Dakwaan 
Kedua Pasal 76 UU Nomor 29 
Tahun 2004 dan Dakwaan Ketiga 
Primer Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga 
Subsider Pasal 263 ayat (2) jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
Majelis PK sependapat dengan 
pertimbangan Judex Facti, bahwa 
pertimbangan hukumnya sudah 
tepat dan benar dan diambil alih 
sebagai pertimbangan Majelis 
(Adami Chazawi, 2016: 226). 

Menurut Penulis, kasus 
meninggalnya pasien setelah 
dilakukan cito sectio caesarea 
yang sedang dibicarakan ini, 
ditinjau dari sudut malapraktik 
kedokteran sebenarnya hanya 
menyangkut dua persoalan pokok, 
yaitu: 

1.   tentang penyebab 
kematian pasien, dan 

2. tentang ada tidaknya 
kewajiban hukum  dokter 
yang dilanggar dalam hal 
timbulnya kematian. 

Tentang penyebab kematian 
hanya dapat ditentukan melalui 
ilmu kedokteran yang in casu 
kedokteran forensik. Hakim tidak 
mungkin dapat menentukan sendiri 
penyebab kematian tanpa bantuan 
keterangan ahli, disebabkan Hakim 
adalah awam tentang hal itu. Tidak 
menjadi persoalan lagi bahwa 
penyebab kematian pasien, 
berdasarkan VER Rumah Sakit 
Umum Prof. Dr. R. D. Kandou 
Manado No. 
61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 
26 April 2010 yang ditandatangani 
oleh dr. Johannis F. Mallo, S.H., 
SpF – DFM yang diperkuat oleh 
keterangan ahlinya dipersidangan, 
bahwa penyebab kematian pasien 
adalah terjadi emboli udara yang 
masuk ke dalam bilik kanan 
jantung yang menghambat darah 
masuk ke paru-paru sehingga 
terjadi kegagalan fungsi paru dan 
selanjutnya mengakibatkan 
kegagalan fungsi jantung pada diri 

pasien (Adami Chazawi, 2016: 
228). 

Dalam hal persoalan yang 
kedua yang menjadi perdebatan 
baik di dalam sidang Pengadilan 
oleh para pelaku penegak hukum 
yang kemudian disimpulkan dalam 
vonis hakim di semua tingkat 
maupun diperdebatkan oleh 
masyarakat (Adami Chazawi, 
2016: 229). 

Pada persoalan yang 
kedualah yang akan menentukan 
tentang terjadi ataukah tidak 
malapraktik kedokteran yang 
sekaligus akan membebaskan atau 
memidana dokter berdasarkan 
Pasal 359 KUHP (Adami 
Chazawi, 2016: 229). 

Bagi dokter selain dari sudut 
hukum administrasi telah 
memenuhi syarat untuk melakukan 
tindakan medis tertentu, juga pada 
saat melakukan tindak hukumnya. 
Kewajiban hukum yang dimaksud 
baik kewajiban hukum untuk 
melakukan sesuatu atau kewajiban 
hukum untuk tidak melakukan 
sesuatu. Sebagai ukuran dari 
kewajiban hukumnya tersebut 
adalah pada standar operasional 
prosedur (SOP) untuk tindakan 
medis yang dilakukannya tersebut. 
Bahkan unsur kelalaian atau sikap 
batin culpoos yang diperlukan 
untuk menerapkan Pasal 359 
KUHP, terlebih dulu dari sudut 
objektif ditentukan SOP bukan 
satu-satunya ukuran untuk 
menentukan adanya kelalaian 
(culpoos) kesehatan atau kematian 
di Rumah Sakit. Namun juga harus 
diukur dari sikap batin dokter 
terhadap berbagai hal, yang 
singkatnya (Adami Chazawi, 
2016: 229): 

1. Pertama, sikap batin dokter 
terhadap wujud perbuatan 
yang hendak dilakukan; 

2. Kedua, sikap batin 
mengenai sifat melawan 
hukumnya perbuatan yang 
hendak dilakukan; 
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3. Ketiga, sikap batin 
mengenai akibat dari wujud 
perbuatan; 

4. Keempat, sikap batin 
mengenai objek perbuatan. 
Putusannya Pengadilan 

Negeri Manado Nomor 79 
PK/PID/2013 dalam pertimbangan 
hukumnya sebenarnya telah 
masuk pada keempat persoalan 
sikap batin tersebut. Pertimbangan 
hukumnya mengenai perlu ataukah 
tidak dilakukan terlebih dulu 
pemeriksaan penunjang sebelum 
dilakukan tindakan cito sectio 
caesarea tersebut, yang sampai 
pada kesimpulan bahwa untuk 
melakukan tindakan cito sectio 
caesarea tidak diperlukan 
pemeriksaan penunjang, 
sebetulnya merupakan 
pertimbangan hukum mengenai 
sikap batin yang pertama sekaligus 
mengenai sikap batin kedua dan 
ketiga. Artinya bahwa dokter tidak 
perlu mengetahui tentang perlu 
ataukah tidak dilakukan 
pemeriksaan penunjang tersebut, 
yang artinya secara objektif tidak 
dapat mempersalahkan dokter bila 
pemeriksaan penunjang tersebut 
tidak dilakukan, bukan melanggar 
kewajiban hukumnya untuk 
berbuat sesuatu. Juga tidak perlu 
dokter mengetahui tentang 
keadaan diri pasien (sikap batin 
keempat) tentang hasil yang akan 
diperoleh dari pemeriksaan 
penunjang yang secara objektif 
memang bukan menjadi kewajiban 
hukumnya (di luar SPO) (Adami 
Chazawi, 2016: 230). 

Sejalan dengan 
pertimbangan itu, juga bahwa 
majelis dalam pertimbangannnya 
tersebut telah masuk pada 
persoalan sikap batin yang kedua. 
Sebab, apabila dalam 
pertimbangannya itu 
menyimpulkan sebaliknya, artinya 
menjadi kewajiban hukum dokter 
untuk melakukan pemeriksaan 
penunjang sebelum melakukan 
tindak operasi, maka berlakulah 
sikap batin kedua, yakni sikap 

batin terhadap sifat melawan 
hukumnya perbuatan. Sebab bila 
pemeriksaan penunjang tersebut 
wajib dilakukan terlebih dulu, maka 
dalam keadaan tersebut terdapat 
kewajiban hukum dokter untuk 
mengetahui tentang kewajiban 
untuk melakukan pemeriksaan 
penunjang tersebut. Bila tidak 
dilakukan disini terdapat kelalaian 
yang seperti yang dimaksud Pasal 
359 KUHP (Adami Chazawi, 
2016: 230). 

Demikian juga pada 
pertimbangan hukum mengenai 
persoalan apakah telah lalai dalam 
menangani operasi pasien yang 
menyebabkan kematiannya 
sebagaimana dakwaan yang 
menyatakan: para terdakwa lalai 
dalam menangani pasien pada 
saat masih hidup dan saat 
pelaksanaan operasi sehinga 
terhadap pasien terjadi emboli 
udara yang masuk ke dalam bilik 
kanan jantung yang menghambat 
darah masuk ke paru-paru 
sehingga terjadi kegagalan fungsi 
jantung (Adami Chazawi, 2016: 
230). 

Dalam persoalan ini Majelis 
Judex Juris pada pokoknya 
berdasarkan keterangan ahli dr. 
Johanis F. Mallo, S.H.,Sp.F – DFM 
berkesimpulan terjadi emboli udara 
yang masuk ke dalam bilik kanan 
jantung yang menghambat darah 
masuk ke paru-paru sehingga 
terjadi kegagalan fungsi paru dan 
selanjutnya mengakibatkan 
kegagalan fungsi jantung, tidak 
dapat diprediksi oleh dokter. 
Artinya dalam hal ini kemungkinan 
terjadi keadaan ini bukan menjadi 
kewajiban dokter untuk diketahui, 
yang bila tidak menjadi 
perhatiannya bukan unsur 
kelalaian sebagaimana maksud 
Pasal 359 KUHP (Adami 
Chazawi, 2016: 231). 

Pertimbangan hukum Judex 
Facti yang membebaskan para 
terdakwa pada pokoknya 
didasarkan bahwa dalam 
melakukan cito sectio caesarea 
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terhadap pasien sudah sesuai 
dengan SPO. Dari pertimbangan 
ini jelas majelis Judex Facti 
dikatakan bahwa SPO adalah 
keadaan objektif mengenai suatu 
perangkat/instruksi/langkah-
langkah yang dilakukan untuk 
menyelesaikan suatu proses kerja 
rutin tertentu, dimana Standar 
Prosedur Operasional memberikan 
langkah yang benar dan terbaik 
berdasarkan konsensus bersama 
untuk melaksanakan berbagai 
kegiatan dan fungsi pelayanan 
yang dibuat oleh sarana pelayanan 
kesehatan berdasarkan Standar 
Profesi (Adami Chazawi, 2016 : 
231). 

 
 
C. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Aspek informed consent dan adanya 
transaksi terapeutik merupakan dasar 
seorang dokter untuk melakukan suatu 
tindakan medis. Dengan diabaikannya 
aspek informed consent dan transaksi 
terapeutik maka dalam ajaran ilmu hukum 
pidana, hal tersebut termasuk dalam 
kelalaian seorang dokter dalam 
menjalankan suatu tindakan medis. Tanpa 
adanya aspek informed consent dalam 
suatu tindakan medis, maka hal tersebut 
dapat masuk dalam elemen kesalahan 
yang dimaksudkan dalam pasal 359 
KUHP.   Berkaitan dengan hal tersebut, 
yang perlu diperhatikan bahwa informasi 
yang harus diberikan oleh dokter haruslah 
lengkap kepada pasiennya. Berdasarkan 
Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran sekurang-kurangnya informasi 
yang harus diberikan dokter kepada 
pasienya mencakup: diagnosis dan tata 
cara tindakan medis, tujuan tindakan 
medis yang dilakukan, alternatif tindakan 
lain dan risikonya, risiko dan komplikasi 
yang mungkin terjadi; dan, prognosis 
(kemungkinan hasil perawatan) terhadap 
tindakan yang dilakukan. Selain hal 
tersebut, pasien diberikan juga penjelasan 
mengenai biaya pengobatan dan 
perawatan, serta penjelasan tersebut 
diberikan langsung oleh dokter dengan 

bahasa yang mudah dipahami oleh pasien 
dan keadaan emosional pasien saat itu. 
 Standar penyampaian informasi 
dapat berupa standar praktek profesi 
medis, standar rata-rata yang ingin 
diketahui oleh pasien berakal sehat, dan 
standar subyektif. Dalam standar praktek 
profesi medis (the professional practice 
standard) penyampaian informasi yang 
tepat ditentukan oleh praktek medis yang 
sudah biasa dilakukan. Berdasarkan 
standar rata-rata yang ingin diketahui oleh 
pasien berakal sehat (the reasonable 
person standard) untuk menyampaikan 
informasi harus diperhatikan apakah 
pasien dapat memahami informasi 
tersebut. Ketepatan menerima informasi 
dapat diukur dengan kemampuan pasien 
dan/ atau keluarga untuk dapat 
memahami juga efek negatif dari 
keputusannya bila mengikuti prosedur 
medis tertentu. Walaupun demikian, masih 
terdapat kesulitan lain lagi, yaitu 
bagaimana memahami keinginan pasien 
yang tidak kompeten dimana persetujuan 
diberikan oleh keluarga/wali yang 
bertanggungjawab atas namanya. Selain 
itu, apakah informasi yang diperoleh 
benar-benar digunakan sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan. Salah satu 
bentuk kesejajaran dalam hubugan hukum 
dokter-pasien adalah melalui informed 
consent atau persetujuan tindakan medik. 
Informed consent berfungsi ganda. Bagi 
dokter informed consent dapat membuat 
rasa aman dalam menjalankan tindakan 
medis  pada pasien, yang sekaligus dapat 
digunakan sebagai pembelaan diri 
terhadap kemungkinan adanya tuntutan 
atau gugatan dari pasien atau 
keluarganya apabila timbul akibat buruk 
yang tidak dikehendaki. Bagi pasien, 
informed consent merupakan 
penghargaan terhadap hak-haknya oleh 
dokter, dan dapat digunakan sebagai 
alasan gugatan terhadap dokter apabila 
terjadi penyimpangan praktik dokter dari 
maksud diberikannya persetujuan 
pelayanan kesehatan. 
 
 
2. Saran 
 Perlu dilakukan peninjauan kembali 
terhadap Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
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Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang berkaitan  
dengan  kelalaian dalam pelayanan 
kesehatan  yang dihubungkan informed 
consent sehingga dapat dibentuk 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang standar pelayanan 
medis dan standar profesi kedokteran. 
 Dalam hal penyampaian informasi 
(disclosure of information), dibutuhkan 
kondisi yang memungkinkan agar 
seseorang dapat memperoleh informasi 
yang cukup untuk mengambil keputusan 
(informed choice). Hal-hal yang perlu 
diketahui oleh pasien dan/atau 
keluarganya adalah tindakan medis yang 
hendak dilakukan, tindakan medis lain 
yang tersedia, antisipasi resiko dan efek 
positifnya. Selain itu kompetensi dari 
pasien merupakan hal yang penting 
berkaitan pemberian informed consent. 
Seorang pasien adalah kompeten jika bisa 
mengambil keputusan atas dasar alasan 
rasional. Ia harus dapat memahami 
prosedur, mempertimbangkan resiko dan 
manfaat, serta dapat mengambil 
keputusan sesuai dengan 
pengetahuannya dan nilai-nilai serta 
tujuan yang hend 

ak dicapai. Sebaliknya tidak kompeten 
(incompetent), yaitu bila tidak dapat 
memahami prosedur dan tindakan medis. 
Dengan memperhatikan hal tersebut di 
atas diharapkan dapat menurunkan 
kemungkinan terjadinya sengketa medis 
antara dokter dan pasien. 
 Tindak Pidana malapraktik belum 
diatur secara terperinci oleh undang- 
undang,sehingga bagi penegak hukum 
sebaiknya benar-benar mempelajari kasus 
yang ditanganinya dan ketentuan-
ketentuan yang dapat digunakan bagi 
dokter yang terkena kasus malapraktek. 
Sedangkan untuk majelis hakim dalam 
memberikan putusan terhadap perkara 
malapraktik diharapkan kedepan selain 
mempertimbangkan adanya alat-alat bukti 
sebagaimana diatur dalam KUHAP, juga 
mempertimbangkan sumber hukum tak 
tertulis dan azas-azas umum berdasarkan 
kepatutan masyarakat, juga melihat 
Yurisprudensi yang telah ada. Walaupun 
hakim memiliki kebebasan dalam 
memutuskan suatu perkara, namun untuk 
menghindari kesalahan penafsiran hukum, 
ada baiknya adanya Yurisprudensi 
sebagai sumber hukum juga 
dipertimbangkan.
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ABSTRACT 
This journal discusses the Ultra Vires doctrine on the management of Limited Liability 
Company conducted by the directors. Ultra Vires is an action outside the authority or 
outside of the permitted. In corporate law, this Doctrine is related to the actions of related 
parties in the business activities conducted by a limited liability company. Ultra Vires 
Doctrine at the Management of Limited Liability Company is an act committed by the 
board of directors on behalf of the company and on its own behalf in his position as a 
board of directors that exceeds the authority or tasks assigned to him in accordance with 
the Company's Articles of Association. The conformity of the company's management 
with the articles of association is important because in the establishment of a company, it 
is necessary to have a written report set forth in the articles of incorporation of a 
company. Forms of business to be undertaken this will be related to the intent and 
purpose of the company. The Board of Directors is responsible for the maintenance of 
the Company in good faith. The full responsibility of the Board of Directors in person for 
any loss suffered by the Company, if a member of the Board of Directors in a company is 
found guilty or negligent in performing its duties. In the actions of Ultra Vires on the 
management of Limited Liability Companies involved such as directors and 
commissioners may also be involved in Ultra Vires acts because in conducting the 
Limited Liability Company Management the commissioner is in charge of overseeing and 
advising the directors if any acts outside of such authority occur the commissioner is 
deemed to be involved in the act. 
 
Keywords : Ultra Vires Doctrine, Management of Limited Company,  Directors. 

ABSTRAK 
 

Jurnal ini membahas mengenai doktrin Ultra Vires yang pada pengelolaan Perseroan 
Terbatas yang dilakukan direksi. Ultra Vires merupakan tindakan diluar kewenangan 
atau diluar dari hal yang diizinkan. Pada hukum perusahaan, Doktrin ini terkait dengan 
perbuatan pihak pihak yang terkait pada kegiatan usaha yang dilakukan perseroan 
terbatas. Doktrtin Ultra Vires pada Pengelolaan Perseroan Terbatas yakni perbuatan 
yang dilakukan direksi atas nama perseroan maupun atas nama nya sendiri dalam 
jabatannya sebagai direksi yang melampaui kewenangan atau tugas yang diberikan 
kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kesesuaian pengurusan 
perseroan dengan anggaran dasar menjadi penting karena dalam pendirian suatu 
perusahaan, perlu adanya suatu laporan secara tertulis yang dituangkan dalam 
anggaran dasar pendirian suatu perseroan. Bentuk usaha yang akan dijalani ini nantinya 
akan berkaitan dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut.  Direksi bertanggung 
jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi penuh 
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secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila anggota direksi dalam 
suatu perseroan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam 
tindakan Ultra Vires pada peneglolaan Perseroan Terbatas pihak yang terlibat 
diantaranya direksi dan komisaris juga dapat terlibat dakam tindakan Ultra Vires karena 
dalam menjalankan Pengurusan Perseroan Terbatas komisaris bertugas mengawasi dan 
memberi nasihat kepada direksi apabila tindakan diluar kewenangan itu terjadi komisaris 
dianggap terlibat dalamtindakan tersebut.  
Kata kunci: Doktrin Ultra Vires, Pengelolaan Perseroan Terbatas, Direksi. 
 
A. PENDAHULUAN  

Perseroan terbatas adalah badan 
hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian 
berdasarkan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalm undang-undang (Mulhadi, 2011 
:82). Kegiatan usaha suatu perseroan 
dipimpin oleh direksi, direksi 
mempunyai wewenang dan 
bertanggung jawab secara penuh atas 
pengurusan perseroan untuk 
kepentingan perseroan. Dalam 
menjalankan pengelolaan perseroan 
disamping direksi juga ada dewan 
komisaris yang mengawasi 
kepengurusan peusahaan sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku 
serta anggaran dasar perseroan serta 
memberikan nasihat kepada direksi. 

Kesesuaian pengurusan 
perseroan dengan anggaran dasar 
menjadi penting karena dalam 
pendirian suatu perusahaan, perlu 
adanya suatu laporan secara tertulis 
yang dituangkan dalam anggaran dasar 
pendirian suatu perseroan. Bentuk 
usaha yang akan dijalani ini nantinya 
akan berkaitan dengan maksud dan 
tujuan dari perseroan tersebut. 
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 
mengatur secara eksplisit mengenai 
anggaran dasar ini. Mulai dari isi dari 
anggaran dasar hingga ketentuan 
mengani perubahannya Dalam 
menjalankan kegiatan usahanya pun 
perseroan terbatas harus tunduk pada 
anggaran dasar karena sebagaimana 
tertuang pasa pasal 92 ayat (1) UUPT 
yang menegaskan bahwa direksi dalam 
menjalankan pengurusan kepentingan 
perseroan harus sesuai dengan 
maksud dan tujuan perseroan. Maksud 
dan tujuan yang tersebut terdapat 

dalam anggaran dasar perseroan, pada 
pasal tersebut tegas bahwa direksi 
dalam menjalankan kepengurusan 
perseroan harus tunduk pada anggaran 
dasar.  

Direksi dalam menjalankan 
pengurusan Perseroan  harus 
memegang prinsip kehati-hatian dalam 
bertindak, direksi harus mengutamakan 
kepentingan-kepentingan Perseroan 
daripada kepentingan pribadinya, serta  
tindakan-tindakan Direksi haruslah 
tetap sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan yang tertuang dalam 
Anggaran Dasar.  

Namun kadang terjadi tindakan di 
luar batas kewenangan yang tercantum 
dalam anggaran dasar perseroan 
bekenaan dengan maksud dan tujuan 
perseroan. Apabila Direksi 
menyimpang dari prinsip ini secara 
tidak langsung telah menempatkan 
Perseroan dalam posisi berbahaya dan 
telah melakukan tindakan yang 
melampaui kewenangan yang telah 
diberikan. Perbuatan direksi yang telah 
melakuakn perbuatan melampaui 
kewenangannya ini disebut praktek 
Ultra Vires. 

Doktrin ultra vires adalah sebuah 
pemahaman dalam lingkup hukum 
perusahaan yang mulanya berkembang 
di Negara ”common Law”. Ultra vires 
adalah tindakan di luar batas 
kewenangan yang tercantum dalam 
anggaran dasar perseroan bekenaan 
dengan maksud dan tujuan perseroan. 
Secara umum, dalam mendirikan 
sebuah Perseroan, orang-orang yang 
mengikatkan diri dalam perseroan 
tersebut ingin kegiatan usahanya 
berkembang seluas-luasnya, dengan 
merumuskannya ke dalam maksud dan 
tujuan perseroan dalam anggaran 
dasar (Dwi suryahartati, 2007). 
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Ultra Vires merupakan tindakan 
diluar kekuasaan, yang tidak diizinkan 
olehs hukum terhadap suatu badan 
hukum, Hukum dalam hal ini adalah 
anggaran dasar perseroan yang 
menjadi hukum terhadap perseroan 
dalam menjalani kegiatan usahanya. 
Tidak hanya kegaiatan yang secara 
jelas dilarang dalam anggaran dasar 
namun juga kegiatan yang tidak 
dilarang namun melampaui batas. 
Praktek Ultra Vires ini pun bukan hanya 
terhadap direksi yang melakukan 
kegiatan yang bukan kewenangannya 
namun juga kegiatan yang memang 
kewenangan dari direksi itu sendiri 
namun dilaksanakan dengan tidak 
teratur (Munir Fuady, 2014 :102). 
Ajaran mengenai doktrin Ultra Vires 
dipakai khususnya pada tindakan 
perseroan (dalam hal ini Direksi 
maupun Komisaris) yang melebihi 
kekuasaannya sebagaimana diberikan 
anggaran dasarnya atau oleh peraturan 
yang melandasi pembentukan 
perseroan tersebut. Banyak 
perusahaan yang lebih menekankan 
pada aspek bisnisnya dan justru tidak 
memperbaharui kebijakan-kebijakan 
yang dikeluarkan dalam bentuk 
kebijakan-kebijakan maupun perangkat 
lainnya, khususnya berkenaan dengan 
kelengkapan perijinan dari sebuah 
kegiatan usaha perusahaan.  

Alasan dari dilakukannya praktek 
doktrin Ultra Vires adalah karena 
adanya peluang yang datang pada 
perseroan untuk melakuakan kontrak 
yang diluar dari maksud dan tujuan 
yang ada pada anggaran dasar 
perusahaan, terjadi dilema yang 
dihadapi oleh direksi dalam hal ini yang 
mewakili perseroan melakukan atau 
menyetujui kontrak antara mematuhi 
anggaran dasar atau menyetujui 
kontrak yang dipandang 
menguntungkan namun dalam 
anggaran dasar perseroan tidak 
memiliki kewenangan untuk melakukan 
kontrak tersebut. Dalam hal direksi 
mengambil keputusan menyetujui 
kontrak yang tidak sesuai dengan 
maksud dan ujuan pada anggaran 
dasar tersebut, maka telah terjadi 
praktek doktrin Ultra Vires.  

Pengaturan dalam UUPT 
mengenai larangan praktek Ultra Vires 
memang tidak secara eksplisit tertulis, 
seperti pada Pasal 97 ayat (1) yang 
menentukan Direksi bertanggung jawab 
atas pengurusan perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
92 ayat (1). Dalam pasal ini disebutkan 
bahwa Direksi menjalankan 
pengurusan perseroan untuk 
kepentingan perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan perseroan, 
maka pada satu sisi dapat 
dikemukakan terdapat pengaturan 
tanggung jawab direksi tidak 
diperkenankan melampaui anggaran 
dasar perseroan. Tetapi pada sisi lain 
pengaturan itu tidak dengan jelas 
larangan atas perbuatan direksi yang 
melampaui anggaran dasar dan lebih 
menekankan tanggung jawab terhadap 
kepentingan peseroan. Ketidak jelasan 
pengaturan itulah menjadi suatu 
permasalahan hukum yang harus dicari 
kejelasan hukumnya. Di samping dalam 
rangka keperluan memperjelas hukum 
perseroan juga berkaitan dengan upaya 
menciptakan kepastian hukum dan rasa 
aman kepada pihak ketiga yang sangat 
berperan dalam kemajuan Perseroan. 
Namun pada beberapa pasal yang ada 
dalam UUPT menyiratkan dianutnya 
doktrin Ultra Vires. Mulai dari 
pengaturan mengenai anggaran dasar 
yang sangat rinci di jelaskan dalam 
UUPT hingga pada tugas dan 
wewenang direksi yang juga di batasi 
oleh anggaran dasar perseroan sudah 
menyiratkan dianutnya doktrin ini dalam 
hukum perusahaan di Indonesia.  

Munir fuady dalam bukunya 
doktrin-doktrin modern hukum 
perseroan terbatas dan eksistensinya di 
Indonesia, Dalam konsep tradisional 
dari doktrin Ultra Vires menganggap 
tindakan perseroan yang tergolong ke 
dalam Ultra Vires adalah batal demi 
hukum dengan alasasan yuridis bahwa 
perseroan tidak memiliki kewenangan 
dalam  hal ini perseroan tidak memliki 
kewenangan menurut anggaran dasar 
atau menurut hukum yang berlaku, 
untuk melakukan tindakan tersebut. 
Karena akibat hukumnya batal demi 
hukum maka, praktek Ultra Vires tidak 
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dapat diratifikasi. Dengan cara apapun 
oleh pemegang saham Tapi konsep 
tradisional tentang doktrin ini dalam 
perjalanan sejarah mengalami 
modifikasi mengikuti perkembangan 
dan kebutuhan pihak pihak yang terlibat 
( Munir Fuady, 2014 :117). Dalam 
modifikasi doktrin Ultra Vires, 
memungkinkan direksi dan komisaris 
tidak dapat dipidanakan hanya dengan 
tuntutan Ultra Vires ( Munir Fuady, 
2014 :118). Dengan kata lain pada 
kasus Ultra Vires komisaris atau direksi 
dapat menyangkal apabila telah terjadi 
kasus Ultra Vires. 

Namun, dalam penerapanya di 
beberapa kasus, doktrin mengenai 
Ultra Vires pada pengelolaan 
Perseroan Terbatas sering terjadi 
penyangkalan dan pemulihan yang 
dilakukan oleh direksi. Ada beberapa 
hal yang dapat dilakukan oleh direksi 
ataupun komisaris seperti meratifikasi 
(Eka Abdurahman 1991 ;881),  
anggaran dasar ataupn apabila 
perbuatan Ultra Vires ini dilakukan 
dengan keadaan mendesak dan untuk 
kebaikan perseroan. Dalam melakukan 
perbuatan Ultra Vires yang dilakukan 
untuk kepentingan perseroan ini sesuai 
dengan doktrin bussines judgement 
rule tentunya dengan syarat syarat 
pada doktrin tersebut.  Dari modifikasi 
terhadap doktrin Ultra Vires serta 
ketidak tegasan terhadap prakter Ultra 
Vires maka dapat terjadi penyangkalan-
penyangkalan terhadap praktek doktrin 
Ultra Vires.  
 

1. Rumusan Masalah 
Pokok masalah penelitian ini 

adalah bagaimana Penerapan Doktrin 
Ultra Vires yang dilakukan direksi Pada 
Pengelolaan Perseroan Terbatas  (studi 
kasus 737/Pdt.G/2014/PN.Sby)? 

Pokok masalah tersebut dapat 
diperinci dalam beberapa sub pokok 
masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaturan doktrin 
Ultra Vires dalam Peraturan 
Perundang-undangan? 

b. Bagaimana penerapan Doktrin 
Ultra Vires pada kasus terkait 
dengan praktek Ultra Vires? 

 

2. Metode Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat 

hukum yuridis normatif, karena 
merupakan penelitian hukum yang 
dilakukan melalui kajian pustaka 
dengan cara mengkaji kepustakaan. 
yakni dengan mempelajari buku-
buku,peraturan perundang-undangan 
dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini.  

Berdasarkan tujuannya, 
penelitian hukum ini termasuk 
penelitian akademik, karena penelitian 
ini merupakan penelitian sosial yang 
memiliki orientasi pada bidang 
akademis.  

Berdasarkan tempat 
pengumpulan datanya penelitian 
hukum ini termasuk penelitian 
kepustakaan yang dilakukan 
berdasarkan bahan hukum utama 
dengan cara menelaah teori-teori, 
konsep-konsep, asas-asas hukum 
serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan penelitian 
ini 

Berdasarkan sifatnya penelitian 
hukum ini termasuk penelitian 
deskriptif. Deskriptif adalah jenis 
penelitian yang tujuannya untuk 
menyajikan gambaran lengkap 
mengenai suatu fenomena atau 
kenyataan sosial.  
Pendekatan 

Sesuai bidang penelitiannya, 
pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini adalah 
pendekatan normatif karena dilakukan 
dengan cara menelaah dan 
menginterpretasikan hal-hal yang 
bersifat teoritis yang menyangkut 
asas, konsepsi, doktrin dan norma 
hukum yang berlaku.  
Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan 
dalam penelitian hukum ini adalah 
data primer dan/atau sekunder. Data 
primer penelitian ini berupa 
wawancara ke sejumlah direksi 
perseroan terbatas. Data 
sekundernya berupa study pustaka 
pada peraturan perundang-undangan, 
buku-buku hukum, putusan 
pengadilan, penelitian hukum dan 
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doktrin doktrin hukum. Adapun 
sumber datanya diperoleh dari : 

a. Sumber hukum primer 
1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 
2) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas. 

3) Putusan Pengadilan Negri 
Jakarta selatan Nomor : 
02/Pdt/G.2013/PN.Jkt.Sel  

b. Sumber hukum sekunder. 
Yaitu bahan yang 

menjelaskan bahan primer 
seperti buku, laporan 
penelitian dan jurnal hukum. 
Study kepustakaan yang 
berupa bahan tertulis seperti 
buku-buku hukum, peruturan 
perundang-undangan, dan 
putusan pengadilan.  

c. Sumber hukum tersier 
Yaitu bahan tambahan 

atau bahan yang menjelaskan 
bahan primer dan bahan 
sekunder yaitu ensiklopedi dan 
kamus ilmiah.  

Dalam pengumpulan data, 
penelitian ini menggunana teknik 
pengumpulan data kepustakaan 
dengan menelaah dan 
menganalisis literatur dan 
dokumen yang berkaitan dengan 
obyek penelitian, kemudian 
membuat pernyataanpernyataan. 
Serta dengan wawancara dengan 
cara mewawancarai direksi 
perseroan terbatas. 

 Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan 
deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
cara penggambaran dan 
menguraikan data yang diolah 
secara rinci kedalam bentuk tulisan 
(deskriptif). Deskriptif kualitatif 
yang dilakukan bertitik tolak dari 
analisis, yang dalam 
pendalamannya dilengkapi dengan 
analisis normatif. Berdasarkan 
hasil analisis ditarik kesimpulan 
secara dedukatif, yaitu cara 
berpikir yang didasarkan pada 
fakta-fakta yang bersifat umum 
untuk kemudian ditarik suatu 
kesimpulan bersifat khusus. 

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
1. Pengertian Doktrin Ultra Vires 

Doktrin atau ajaran-ajaran atau 
pendapat para ahli hukum/sarjana 
hukum terkemuka dan berpengaruh, 
besar pengaruhnya terhadap hakim 
dalam mengambil keputusan. 
Seringkali hakim dalam memutuskan 
perkara yang diperiksa, menyebut-
nyebut pendapat sarjana hukum 
tertentu sebagai pertimbangan (Umar 
Said Sugiarto, 2012 :73). 
Doktrin merupakan salah satu sumber 
hukum formil sebagaimana sumber 
hukum Indonesia diantara nya adalah :  
1. Undang-undang 

Merupakan peraturan yang dibuat  
dan dipelihara ole penguasa 
Negara 

2. Kebiasaan 
Perbuatan yang dilakukan secara 
berulang-ulang secara terus 
menerus oleh masyarakat dan 
menjadi kebiasaan dan dapat 
diterima oleh masyarakat, maka 
kebiasaan tersebut menjadi sumber 
hukum. 

3. Keputuan hakim ( yurisprudensi) 
Merupakan keputusan hakim yang 
dilakukan pada kasus sebelumnya 
dan dijadikan sumber hukum bagi 
hakim lain di kasus yang sama di 
masa yang akan datang. 
(http://www.pengertianmenurutpara
ahli.net pengertian doktrin menurut 
Andi  Hamzah tahun 1986 diakses 
tanggal 18-10-2017) 

 
4. Traktat (perjanjian) 

Apabila ada dua orang yang telah 
bersepakat mengadakan perjanjian 
dan menyetujui dalil-dalil dalam 
perjanjian tersebut, maka perjanjian 
itu dijadikan sumber hukum. 
 

5. Doktrin (pendapat sarjana hukum ) 
Pendapat para sarjana hukum yang 
ternama juga mempunyai 
kekuasaan dan berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan oleh hakim. 
Dalam Yurisprudensi terlihat bahwa 
hakim sering berpegang pada 
pendapat seseorang atau beberapa 
orang sarjana hukum yang terkenal 
dalam ilmu pengetahuan hukum. 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/
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Menurut Achmad Sanusi doktrin 
merupakan sumber hukum yang tidak 
langsung atas pengakuan undang 
undang seperti perjanjian dan 
yurisprudensi. Dalam hukum 
perusahaan dikenal beberpa doktrin 
yang bahkan beberapa diantara di 
terapkan dalam undang-undang 
perusahaan salah satu diantaranya 
adalah doktrin ultra vires.  

Ultra Vires merupakan tindakan 
diluar kewenangan atau diluar dari hal 
yang diizinkan, maka bila dilihat dari 
pengertian diatas, doktrin ultra vires 
merupakan ajaran mengenai perbuatan 
yang berada di luar kewenangan yang 
seharusnya atau kewenangan yang 
telah diatur. Pada hukum perusahaan, 
doktrin ini terkait dengan perbuatan 
pihak pihak yang terkait pada kegiatan 
usaha yang dilakukan perseroan 
terbatas. Terminologi ultra vires di 
pakai khususnya terhadap tindakan 
perseroan yang melebihi kekuasaanya 
sebagaimana diberikan oleh anggaran 
dasarnya atau oleh peraturan yang 
melandasi pembentukan perseroan 
tersebut (Munir Fuady, 2014 :102). 

Secara singkat doktrin ultra vires 
dalam hukum perusahaan ini 
merupakan keharusan bagi pelaksana 
kegiatan usaha pada perseroan untuk 
menjalankan tugas dan wewenangnya 
sesuai dengan apa yang diatur oleh 
anggaran dasar perseroan.  

Pada perundangan-undangan 
dan peraturan terkait hukum 
perusahaan di Indonesia memang tidak 
secara jelas membahas atau melarang 
mengenai doktrin ultra vires ini,namun 
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas 
beberapa  pasal meyiratkan berlakunya 
doktrin ultra vires dengan 
menempatkan posisi anggaran dasar 
pada posisi penting dan pelanggaran 
pada maksud dan tujuan yang tertuang 
pada anggaran dasar menjadi masalah 
yang serius.  

Maksud dan tujuan perusahaan 
dari perseroan harus di tuangkan dalam 
anggaran dasar perseroan 
sebagaimana di atur dalam pasal 15 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 

Perubahan terhadap anggaran dasar 
pun harus mendapat persetjuan dari 
menteri terkait. Pasal 92 ayat (1) 
Direksi menjalankan pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan. Sebagaimana 
pada pasal 15 maksud dan tujuan 
perseroan tertuang pada anggaran 
dasar tentu direksi dalam menjalankan 
kegiatan usahanya harus mentaati 
anggaran dasar perseroan (Munir 
Fuady, 2014 :137-138).  

 
2. Tindakan Yang Dikategorikan 

Ultra Vires. 
Undang-Undang nomor 40 

tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas menegaskan dalam pasal 92 
ayat (2) UUPT, yaitu bahwa direksi 
berwenang menjalankan pengurusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan kebijakan yang 
dipandang tepat, dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar. Maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa semua 
tindakan yang tidak diatur dalam 
UUPT dan/atau anggaran dasar 
merupakan tindakan yang diluar 
kewenangan (Ultra Vires) 
 Ultra Vires diartikan dalam arti 
luas, tidak hanya kegiatan usaha yang 
diluar anggaran dasar tetapi juga 
termasuk tindakan yang dilanggar, 
tetapi melampaui kewenangan yang 
diberikan. Tindakan Ultra Vires juga 
bukan hanya tindakan yang 
sebenarnya tidak mempunyai 
kewenangan, tetapi juga pada 
tindakan yang menjadi kewenangan 
tapi dilaksanakan secara tidak teratur. 
 Dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya perseroan batas tanggung 
jawab Organ Perseroan tercantum 
dalam beberapa sumber 
kewenangan. Sumber kewenangan 
organ Perseroan diatur dalam 
undang-undang, Anggaran Dasar, 
Putusan RUPS dan best practises 
yang diilustrasikan dengan bagan 
sumber kewenangan Organ 
Perseroan adalah berdasarkan 
undang-undang (UU), Anggaran 
Dasar (AD), putusan RUPS dan best 
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practices  
(https://mariskemyeketampi.files.word
press.com, Tanggung Jawab Atas 
Tindakan Ultra Vires Anggota Direksi 
Dalam Kasus-Kasus Kepailitan 
Perseroan. (30-04-2017). Urutan ini 
didasarkan pada daya mengikatnya 
peraturan yang menjadi sumber 
kewenangan organ perseroan 
semakin ke dalam, daya mengikatnya 
semakin kuat. Tanggung jawab 
anggota direksi perseroan sejatinya 
memiliki batas yaitu “tanggung jawab 
sesuai kewenangan” bagi Anggota 
Direksi, batas mana yang oleh 
tindakan Ultra Vires dapat terterobos 
(pierced) dan menyebabkan Organ 
Perseroan bertanggung jawab sampai 
ke ranah tanggung jawab pribadi 
(Pasal 1131 KUHPer). Selama 
Anggota Direksi bertindak dalam 
kewenangannya (intravires) maka 
Anggota Direksi tersebut 
bertanggungjawab sesuai 
kapasitasnya sebagai Anggota 
Direksi. Namun, manakala Anggota 
Direksi tersebut bertindak di luar 
kewenangan (ultravires), maka 
Anggota Direksi tersebut 
bertanggungjawab secara pribadi 
(Ranah Tanggung Jawab Pribadi). 
(https://mariskemyeketampi.files.word
press.com, Tanggung Jawab Atas 
Tindakan Ultra Vires Anggota Direksi 
Dalam Kasus-Kasus Kepailitan 
Perseroan. Diakses tanggal 31 
Oktober 2017) Batas tanggung jawab 
Anggota Direksi adalah menjalankan 
fungsi pengurusan (management) dan 
fungsi perwakilan (representative) 
“sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan” (Pasal 92 ayat (1) dan 
“dalam batas yang ditentukan dalam 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
dan Anggaran Dasar (Pasal 92 ayat 
(2) UU No. 40 Tahun 2007). Selain 
itu, batas tanggung jawab Direksi 
adalah berdasarkan keputusan 
RUPS.  

Tindakan direksi yang 
merupakan tindakan Ultra Vires ini 
contohnya melakukan bidang usaha 
lain selain pada maksud dan tujuan 
perusahaan yang tertuang pada 
Anggaran Dasar perusahaan yang 

telah di setujui dan diresmikan oleh 
kementerian terkait. Contohnya, PT. 
ABC merupakan perusahaan yang 
pada anggaran dasar perusahaan 
memiliki maksud dan tujuan 
perusahaan dibidang pertanian sesuai 
kegiatan usaha yang dijalani pada 
perusahaan pun dibidang pertanian 
namun, seiring waktu berjalan barulah 
diketahui bahwa ada peluang yang 
menguntungkan dalam bidang 
pertambangan. Lalu setelah 
mengadakan rapat antar direksi 
perusahaan akhirnya direksi 
memutuskan untuk memprluas 
usahanya dibidang pertambangan. 
Tanpa memperdulikan anggaran 
dasar perusahaan, direksi tetap 
melakukan kegiatan usaha tersebut, 
entah direksi tersebut mengetahui 
bahwa tindakan tersebut dilarang atau 
tidak, direksi telah melalukan tindakan 
Ultra Vires dan telah melanggar 
undang undang yang dibuat oleh 
perusahaan yaitu anggaran dasar 
perusahaan sesuai dengan pasal 
1338 KUHPerdata yaitu “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya.” Berarti 
jelas bahwa tindakan yang dilakukan 
oleh direksi tersebut adalah tindakan 
Ultra Vires dan telah melanggar 
undang-undang yaitu perjanjian yang 
telah dibuatnya (Anggaran Dasar 
Perusahaan).  

Contoh lain adalah apabila PT. 
DEF merupakan perseroan yang pada 
anggaran dasarnya merupakan 
perusahan pengeboran minyak, 
kegiatan usahanya pun dalam bidang 
pengeboran minyak tetapi dalam 
melakukan pengeboran minyak 
tersebut PT. DEF mengebor minyak di 
lahan yang sebenarnya tidak dizinkan 
atau melebihi luas lahan yang 
dizinkan. Tindakan ini juga termasuk 
tindakan Ultra Vires. Dalam contoh 
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tndakan yang dimaksud tidakan Ultra 
Vires adalah keputusan direksi untuk 
melakukan kegiatan usaha diluar 
anggaran dasar perusahaan yang 
dibuatnya. Namun juga melakukan 
kegiatan usaha sesuai 

https://mariskemyeketampi.files.wordpress.com/
https://mariskemyeketampi.files.wordpress.com/
https://mariskemyeketampi.files.wordpress.com/
https://mariskemyeketampi.files.wordpress.com/
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kewenangannya tetapi dilakukan 
secar tidak teratur.   
 Tindakan ini mengakibatkan dampak 
negatif diantaranya. 
1. Mengakibatkan pemegang saham 

menarik sahamnya dari perseroan 
(Kasus re german date coffe, pada 
kasus re german date coffe). 

2. Tindakan Ultra Vires dapat 
membuat kerugian yang dialami 
oleh perusahaan rekanan bisnis 
atas efek kegiatan usaha yang 
dinyatakan batal demi hukum. 

3. Kerugian yang dialami oleh 
kreditur akibat pengembalian 
piutang yang tidak dapat dipenuhi 
akibat kegiatan usaha yang batal 
demi hukum 

4. Hilangnya kepercayaan rekanan 
bisnis terhadap perusahaan yang 
melakuakn perluasan bidang 
usaha secara illegal. 
Perbuatan Ultra Vires yang 

memiliki banyak resiko ini tidak dapat 
diambil karena dikhawatirkan banyak 
pihak. Doktrin Ultra Vires ini tidak 
dimaksudkan untuk membatasi 
kegiatan direksi namun konsepsi Ultra 
Vires lebih merupakan pembatasan 
keizinan oleh Negara kepada 
perseroan dalam melaksanakan 
bisnisnya ( Munir Fuady, 2015 :107). 

Fred B.G. Tambunan 
mengungkapkan bahwa batas-batas 
dimana perbuatan direksi merupaka 
perbuatan ultra vires apabila 
terpenihisalah sati atau lebih ktreteria 
sebagai berikut : 
a. Perbuatan hukum yang 

bersangkutan secara tegas 
dilarang oleh anggaran dasar. 

b. Dengan memerhatikan keadaan-
keadaan khusus, perbuatan 
hukum yang bersangkutan tidak 
dapat dikatakan akan menunjang 
kegiatan-kegiatan yang disebut 
anggaran dasar. 

Dengan memerhatikan keadaan-
keadaan khusus, perbuatan hukum 
yang bersangkutan tidak dapat 
diartikan sebagai tertuju kepada 
kepentingan Perseroan Terbatas. 
(Suharnoko 2004 :229) 

 
 

2. Pihak-Pihak Yang Terkait 
Tindakan Ultra Vires  

Bicara mengenai pihak-pihak 
yang terlibat dalam tindakan yang 
mengandung Ultra Vires tentu terkait 
dengan tindakan apa dikategorikan 
Ultra Vires. Sesuai dengan perbuatan 
tersebut adalah ketidaksesuaian 
maksud dan tujuan perusahaan yang 
tercantum pada anggaran dasar 
perseroan terbatas dengan praktek 
yang dilakukan dalam pengelolaan 
perseroan tersebut. Bicara mengenai 
pengelolaan perusahaan porsi yang 
paling banyak mengambil kebijakan 
atau keputusan mengenai 
pengelolaan perseroan terbatas 
adalah direksi.  

 
1. Direksi  

Direksidalam Perseroan 
Terbatas adalah organ Perseroan 
yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan, sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan, baik di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan anggaran dasar.  

Direksi memiliki tiga 
kedudukan hukum, yaitu 
kedudukan sebagai organ 
perseroan, wakil perseroan serta 
pengurus perseroan. Masing-
masing kedudukan hukum ini 
menciptakan konsekuensi yang 
berbeda khususnya terkait dengan 
tanggung jawab hukum. Dalam 
kapasitas direksi sebagai organ 
dan wakil perseroan maka 
perbuatan yang dilakukan direksi 
diklasifikasikan sebagai perbuatan 
perseroan dimana perseroan 
bertanggung jawab atas 
konsenkuensi yuridis. Sedangkan 
dalam kapasistasnya sebagai 
pengurus pertanggung jawaban 
hukum langsung melekat pada 
direksi akibat dari hubungan 
hukum yang timbul adalah 
hubungan hukum direksi dengan 
peseroan  (Wahyu Kurniawan, 
2012 :116).  
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2. Komisaris  
Dikaji dari aspek 

fungsionalnya dapat dikemukakan 
kedua  sistem tersebut sebenarnya 
sama-sama memandang penting 
dewan tersebut, akan tetapi hanya 
the two-tier management system 
yang menempatkan sebagai salah 
satu organ perseroan dan 
sehubungan dengan adanya 
Dewan Komisaris perlu dikaji lebih 
jauh lagi mengenai apa maksud 
dan tujuan dari keberadaan organ 
tersebut dalam Perseroan. Dalam 
hal ini baik The single-tier 
management structure maupun the 
two-tier management system tidak 
menjelaskan persoalan itu.  
A.Partomuan Pohan pada 
pokoknya mengemukakan 
persoalan tersebut dapat 
dijelaskan menurut paham “het 
Contractuele Standpunt” yang 
dianut antara lain oleh Molengraaf, 
Starbusmaan, Van Der Hayden 
yang berpendapat bahwa; 

PT adalah persetujuan 
diantara para pendiri yang 
termasuk dalam ruang lingkup 
Buku III. BW dan PT adalah suatu 
bentuk khusus dari maatschap. 
Sedangkan RUPS adalah 
pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam PT, wewenang organ-organ 
lainnya dari perseroan dianggap 
bersumber dari RUPS. Pengurus 
dianggap sebagai yang mendapat 
mandat dari RUPS, sedang Dewan 
Komisaris dianggap melakukan 
pengawasan atas Direksi selaku 
mewakili atau atas nama 
pemegang saham. Dengan 
bertumpu pada pendapat menurut 
paham “het Contractuele 
Standpunt”  dapatlah ditegaskan 
bahwa maksud dan Komisaris 
sebagai pengawas dalam 
pengelolaan perseroan terbatas 
yang dilakukan oleh direksi juga 
memiliki porsi dalam perbuatan 
yang mengandung Ultra Vires 
Komisaris adalah Organ Perseroan 
yang bertugas melakukan 
pengawasan secara umum 
dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi 
nasihat kepada Direksi.  

 
3. Pemegang Saham 

Pemegang saham dalam hal 
ini bisa melakukan tindakan Ultra 
Vires apabila dalam menjalankan 
pengurusan perseroan pemegang 
saham dalam hal ini bukan 
merupakan direksi melakukan 
perbuatan yang terkait kegiatan 
bidang usaha atau dalam 
kepengurusan kegiatan usaha 
yang menyebabkan perseroan rugi, 
hal ini berarti pemegang saham 
telah melakukan pelampuan 
kewenangan (Ultra Vires).  

Dengan kekuasaan yang 
melampaui batas tersebut, 
kemungkinan akan merugikan 
perseroan yang dalam hal ini ada 
akhirnyamerugikan pemegang 
saham sebagai pihak yang paling 
berkepentingan dengan perseroan 
bersangkutan (Rudhy Prasetya,  
1995 :16-17) .  

4. Pihak kreditur 
Secured Bank Loans pada 

pokoknya merupakan pinjaman yang  
diberikan oleh bank dengan suatu 
jaminan. Penerimaan jaminan 
didasarkan atau disesuaikan dengan 
jumlah uang yang dipinjam debitur . 

Pihak kreditur juga penting 
untuk memastikan suatu perseroan 
yang menjadi debiturnya 
menjalankan usaha nya sesuai 
dengan anggaran dasar. Kreditur 
harus cermat dalam melihat 
anggaran dasar perusahaan dan 
menjamin bahwa perseroan 
menjalani kegiatan usahanya sesuai 
dengan anggaran dasar. Hal ini 
dilakukan untuk mendapat kamanan 
dalam pengembailan hutang 
perseroan , kreditur perlu menjamin 
perseroan menjalankan bisnisnya 
tidak melakuakn tindakan Ultra 
Vires. 

5. Perusahaan lain yang menjadi 
rekanan bisnis (Pihak Ketiga). 

Pihak ini dapat juga disebut 
sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga 
ini sangat rentan menjadi pihak yang 
dirugikan, tindakan Ultra Vires 
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terutama dalam tindakan peluasan 
usaha secara illegal. Apabila direksi 
melakukan transaksi kegiatan usaha 
yang diluar anggaran dasarnya 
maka tindakan itu dianggap batal 
demi huku. Hal ini membuat 
perusahaan yang menjadi rekanan 
bisnis dalam kegaiatn usaha yang di 
luar anggaran dasar (Ultra Vires) 
mengalami kerugian. Entah kerugian 
tersebut kerugian secara materi atau 
immateri. 

Pihak ketiga ini merupaka 
pihak-pihak yang harus dan selalu 
ada dalam hubunganya dengan 
kegiatan-kegiatan usaha perseroan 
seperti supllyer, customer dll. Bagi 
perseroan yang bergerak dalam 
kegiatan usaha industri misalnya, 
pemasok berfungsi sebagai 
penyedia bahan untuk diolah, 
sedangkan pelanggan merupakan 
pangsa pasar dimana output dari 
industri didistribusikan. Dengan 
demikian dapatlah dibayangkan 
seandainya pemasok dan pelanggan 
tidak ada dimana hal ini berarti 
perseroan kehilangan 
sumber(pemasok) dan 
tujuan(pelanggan). Dengan 
berdasarkan pada maksud agar 
kegiatan usaha perseroan tetap 
berjalan dan berkembang, maka 
kontrak-kontrak baik dengan 
pemasok maupun pelanggan harus 
tetap terjalin. Oleh karena itu pada 
satu sisi pihak perseroan 
berkewajiban memperhatikan 
kelangsungan eksistensi mereka, 
dan pada sisi lain pemasok dan 
pelanggan berkepentingan agar 
perseroan tidak melakukan tindakan 
ultra vires yang konsenkuensinya 
dapat mengancam kelangsungan 
hubungan hukum mereka dengan 
perseroan. 

 
3. Penyangkalan terhadap tindakan 

Ultra Vires yang dilakukan 
direksi 

Doktrin Ultra Vires ini rentan 
terjadi di perusahaan yang memang 
belum terlalu menyadari akan 
tindakan Ultra Vires ini. Sesui 
dengan berkembangan dan 

kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak 
yang terkait tindakan ini. Adanya 
modifikasi dar doktrin ini 
memungkinkan adanya pemulihan 
setelah terjadinya tindakan ini. 
Pemulihan bagi perusahaan yang 
telah melakukan tindakan Ultra Vires 
ini. Sepert sebagai berikut : 

1. Hak untuk meratifikasi.  
Terdapatnya kasus yang 

memungkinkan diberikannya hak 
untuk meratifikasi oleh pemegang 
saham terhadap tindakan yang 
tergolong Ultra Vires tersebut. 
Meskipun secara tradisional hak 
meratfikasi ini tidak dibenarkan. 
Perubahan anggaran dasar dapat 
dilakukan berdasarkan ketetapan 
RUPS. Perubahan anggaran dasar 
harus mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum Dan HAM. 
Perubahan anggaran dasar yang 
harus mendapat persetujuan Menteri 
Hukum dan HAM yaitu : 

a) Perubahan mengenai nama 
PT dan/atau tempat kedudukan PT. 

b) Perubahan mengenai 
perubahan maksud, tujuan serta 
kegiatan usaha PT. 

c) Perubahan mengenai jangka 
waktu berdirinya PT. 

d) Perubahan mengenai 
besarnya modal dasar PT.  

e) Perubahan mengenai 
pengurangan modal ditemptkan dan 
disetor. 

f) Perubahan status PT dri 
tertutup menjadi terbuka atau 
sebaliknya. 

2. Transaksi yang telah 
dieksekusi.  

Terhadap transaksi yang telah 
dieksekusi dengan sempurna oleh 
kedua belah pihak tidak dapat lagi 
dibatalkan dengan alasan Ultra 
Vires. 

 
 

3. Transaksi yang baru dieksekusi 
sebagian. 

Terhadap transaksi yang baru 
dieksekusi sebagian, dapat diajukan 
keberatan berdasarkan alasan Ultra 
Vires, tetapi dibatasi oleh doktrin-
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doktrin corporate law lainnya ( Munir 
Fuady 2014 :109).   

Konsekuensi hukumnya adalah 
apabila tindakan Ultra Vires ini 
dipersoalkan oleh rekanan bisnis 
yang melakukan transaksi tersebut. 
Namun, sesuai dengan 
perkembangan dan demi tuntutan 
keadilan, maka suatu transaksi yang 
dibuat secara Ultra Vires hilang 
dasrnya untuk dibatalkan dalam hal-
hal sebagai berikut : 
a. Pengembalian asset yang sudah 
dialihkan dengan transaksi Ultra 
Vires tidak mungkin dikembalikan 
lagi. 
b. Perseroantelah diberi ganti rugi 
terhadap kerugian yang terjadi 
akibat transaksi Ultra Vires tersebut. 
c. Pembatalan transaksi akan 

merugikan hak yang dapat tidak 
secara gratis dari pihak ketiga 
yang beritikad baik diluar kontrak. 

d. Transaksi yang mengadung Ultra 
Vires tersebut telah diratifikasi 
oleh RUPS atau resolusi dari 
pemegang saham ( Munir Fuady, 
2014 :118 ). 

Dalam kasus-kasus yang terjadi 
di Indonesia terkait Ultra Vires, 
terjadi beberapa penyangkalan pada 
penerapan hukumnya karena 
memang pada UUPT yang menjadi 
pedoman dalam penerapan hukum 
perseroan terbatas di Indonesia 
tidak menjelaskan secara jelas dan 
gamblang diterapkannya doktrin 
ultra vires dalam perundang-
undangan di Indonesia.  

Menurut Munir Fuady, 
perkembangan dari doktrin ultra 
vires ini terhadap doktrin tersebut 
berlaku dua presumsi yuridis 
sebagai berikut : 
1.  Presumsi bahwa semua tindakan 

yang sesuai dengna hukum yang 
dilakukan direksi dianggap tidak 
ultra vires dan tidak dihambat oleh 
ketentuan apapun dalam anggaran 
dasarnya, dan  

2. Presumsi bahwa pihak ketiga 
yang melakukan transaksi dengan 
perseroan dianggap beritikad baik 
sehingga transaksi tetap dianggap 
sah meskipun kemudian ternyata 

bahwa dalam melakukan transaksi 
tersebut perseroan melakukannya 
secara ultra vires.  

Sebagai contoh pada kasus 
ultra vires putusan nomor 494-
Pdt.G.Jkt.Sel dari beberapa gugatan 
yang di tujukan pada tergugat salah 
satunya adalah tindakan  tergugat 
yang diduga melakukan tindakan 
ultra vires karena merubah isi 
anggaran dasar perseroan tanpa 
sepengetahuan penggugat selaku 
pemegang saham. Diantara banyak 
gugatan yang dilayangkan pada 
tergugat banyak gugatan yang bukti 
yang tidak dapat dipenuhi oleh 
penggugat, meskipun pembuktian 
terkait gugatan mengenai perbuatan 
ultra vires yang dilakukan oleh 
direksi ini tidak disebut hakim dalam 
gugatan yang tidak dapat dibuktikan 
oleh penggugat, namun Kasus ini 
dimenangkan oleh tergugat 
walaupun tanpa kehadiran tergugat 
dan putusan terhadap kasus ini 
dilakukan secara verstek.  Sama 
halnya seperti yang dikatakan Munir 
Fuady bahwa atas perbuatan 
melawan hukum perdata atau 
pidana tidak dapat diajukan 
keberatan dengan cara ultra vires.   

Ada juga kecenderungan dalam 
hukum perseroan untuk menerima 
tindakan yang ltermasuk kedalam 
yindakan ultra vires asalkan 
tindakan tersebut memberi manfaat 
pada perseroan . Saat ini sudah 
kurang gencar lagi dipersoalkan 
bahwa tidakan tersebut harus 
dianggap ultra vires atau tidak, 
hanya dengan kreteria apakah 
tindakan tersebut termasuk kedalam 
kewenangan tersirat, atau masuk ke 
dalam kategori kewenangan mandiri. 

Tindakan yang tergolong Ultra 
Vires juga dapat disangkal dengan 
doktrin Bussines Judment rule atau 
doktirn keputusan bisinis. Dimana 
direksi tidak dapat dimintai tanggung 
jawabnya baik karena alasan salah 
dalam memutuskan atau karena 
alasan kerugian, putusan direksi 
tidak boleh diganggu gugat oleh 
siapa pun meskipun putusan 
tersebut kemudian ternyata 
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merugikan prseroan tentu saja 
doktrin ini memiliki syarat tertentu 
yaitu: 

a. Putusan sesuai hukum yang 
berlaku. 

b. Dilakukan dengan itikad baik. 
c. Dilakukan dengan tujuan 

yang benar. 
d. Putusan tersebut mempunyai 

dasar-dasar yang rasional. 
e. Dilakukan dengan kehati-

hatianseperti dilakukan 
dengan orang yang cukup 
hati-hati pada posisi serupa.  

f. Dilakukan dengan cara yang 
secara layak dipercayainya 
sebagai yang terbaik bagi 
perseroan.  

 
C. Doktrin Ultra Vires Dalam 

Prespektif Ajaran Islam 
Dalam definisi Ultra Vires 

tindakan yang dilakukan direksi 
dalam menjalankan tugasnya yang 
berada diluar kewenangannya. Hal 
ini terkait pentingnya sifat amanah 
yang dimiliki direksi dalam 
menjalankan tugasnya dalam 
menjalalnkan kegiatan usaha 
Perseroan Terbatas. Dalam islam 
diajarkan pentingnya menjaga sifat 
amanah. Dalam ajaran Al-Qur’an 
manusia adalah makhluk yang 
memikul beban (mukallaf). 
Pembebanan (taklif) meliputi hak 
dan kewajiban. Setiap beban yang 
diterima manusia harus 
dilaksanakan sebagai amanah. 
Amanah mempunyai akar kata yang 
sama dengan kata iman dan aman, 
sehingga mu’min berarti yang 
beriman, yang mendatangkan 
keamanan, juga yang memberi dan 
menerima amanah .  Sebagaimana 
firman allah pada surat al-anfal ayat 
27 : 

سُوَل  َ َوالرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُخونُوا َّللاَّ
 (٢٧)َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن 

 Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 
janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan 
kepadamu, sedang kamu 
mengetahui . 

Dalam ayat diatas di jelaskan 
mengenai pentingnya kita menjaga 
amanah sesuai dengan apa yang 
telah ditugaskan. Dalam 
menjalankan kepengutusan 
perseroan pun direksi juga harus 
memiliki sifat amanah yaitu 
menjalankan kepengurusan 
perseroan sesuai dengan batasan 
dan apa yng menjadi kewajibannya 
tanpa melampaui tugasnya.  

Rasullah SAW juga pernah 
mengingatkan kepada sahabat 
tentang pentingnya seseorang 
menjaga amanat nya. “Wahai Abu 
Dzar, engkau seorang yang lemah 
sementara kepemimpinan itu adalah 
amanah. Dan nanti pada hari 
kiamat, ia akan menjadi kehinaan 
dan penyesalan kecuali orang yang 
mengambil dengan haknya dan 
menunaikan apa yang seharusnya ia 
tunaikan dalam kepemimpinan 
tersebut. ” (Shahih, HR. Muslim no. 
1825) . 

 Kaitannya hadist ini dengan 
doktrin ultra vires ada pada 
pentingnya seorang yang diberikan 
amanah menjaga amanah nya 
kepada orang yang memberinya 
amanah. Seperti hal nya direksi 
yang harus menjaga amanah yang 
diberikan oleh pemegang samah 
kepadanya agar ia menjalankan 
tugasnya sesuai dengan apa yang di 
amanahkan kepadanya tanpa 
melampaui amanah yang 
diberikannya .  

Amanah sejatinya memang 
harus diberikan kepada orang-orang 
yang berhak menerimanya. Sahabat 
nabi pernah bertanya tentang apa 
yang dimaksud amanah yang tersia-
siakan (terabaikan), yang 
mengakibatkan timbulnya 
keruasakan dan kehancuran. 
Rosulullah menjawab "apabila suatu 
pekerjaan diserahkan urursnnya 
diserahkan kepada bukan ahilnya. 
Semua aktifitas kita terajut dalam 
amanah, Kita yang memilih dan 
menerimanya.  

Selain sifat amanah direksi 
dalam menjalankan 
kepengurusannya agar tetap pada 
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batasannya dan tidak melampauinya 
harus memiliki sifat jujur 
sebagaimana firman Allah SWT 
pada surat Ibrahim ayat 27 : 

  
“Allah meneguhkan iman orang-

orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh dalam kehidupan di 
dunia dan juga di akhirat, dan Allah 
menyesatkan orang-orang yang 
dzalim dan yang berbuat apa yang 
dikehendakinya.” 

 Dijelaskan dari ayat 
tersebut bahwa orang yang bersikap 
semaunya dan tidak jujur maka ia 
akan menjadi orang yang sesat . 
Begitu pun direksi dalam 
menjalankan tugas dan 
kewenangannya harus memiliki sifat 
jujur dan tidak berbuat semaunya 
dan harus melakukan tugasnya 
sesuai dengan kewenangannya. 
Dalam al-qur’an dikenal dengan 
istilah al-ahdu yang dapat 
disamakan dengan overeenkomst 
dalam KUHPerdata yaitu pernyataan 
dari seseorang untuk mengerjakan 
sesuatu atau untuk tidak 
mengerjauak sesuatu yang tidak 
berkaitan dengan orang lain . Sama 
halnya dengan pernytaan direksi 
yang dituangkan dalam anggaran 
dasar untuk melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan apa yang telah 
dituangkan dalam perjanjiannya 
tersebut. Doktrin Ultra Vires 
merupakan tindakan direksi yang 
berada diluar kewenangan Yang 
Tertera Dalam Anggaran Dasar 
Perseroan terbatas . Perbuatan 
direksi yang melakukan tindakan 
diluar kewenangannya merupakan 
tindakan yang menyalahi amanah 
yang diberikan pemegang saham 
kepadanya. 

 
 

Pembahasan dan analisis dalam 
artikel bertujuan untuk menjawab 
rumusan masalah dan pertanyaan-
pertanyaan penelitian, menunjukkan 
bagaimana temuan-temuan itu 
diperoleh, menerangkan arti hasil 
penelitian, bagaimana hasil penelitian 
dapat memecahkan masalah serta 

kemungkinan pengembangannya. 
Pembahasan dan analisis harus 
menjawab permasalahan dan tujuan 
penelitian.  
 

A. Hasil Penelitian 
Untuk menemukan ada atau tidak 

nya praktek Ultra  serta alasan apa 
yang melatar belakangi hal tersebut 
dilakukan. Maka telah dilakukan 
wawancara dengan PT. PURI 
SEJAHTERA UTAMA Hasil wawancara 
dengan Pimpinan Perseroan dituliskan 
dalam hasil wawancara sebagai berikut 
: 

Profil Perseroan  
Nama Perseroan : PT. PURI 

SEJAHTERA UTAMA  
Tahun Pendirian : - 
Kegiatan Usaha : Printing, 

percetakan merk  
Direksi                : Ulfa Nur’aini 
Komisaris           : - 
 Menurut responden perseroan 

diperbolehkan membuka usaha baru 
diluar anggaran dasar selama masih 
berkaitan dengan usaha dasarnya. 
Pada perseroan yang responden 
pimpim pernah melakukan usaha diluar 
anggaran dasarnya walaupun kegiatan 
usaha tersebut masih berkaitan dengan 
usahanya dan untuk menunjang 
kegiatan usaha awal yaitu cetak dan 
printing. Menurut responden tujuan 
perseroan membuka usaha baru diluar 
anggaran dasar tentunya keuntungan 
atau profit (Wawancara Ulfa Nuraini, 
PT. Puri Sejahtera Utama, Bekasi) .  

Pada masa yang akan datang 
responden tidak menampik akan 
menerima peluang usaha baru apabila 
perusahaan dipandang mampu, namun 
dengan tidak melanggar peraturan 
yang berlaku.  

Dalam menjalankan tugasnya 
sebagai direktur responden mengaku 
sering melakukan hal yang diluar 
kewenangannya sebagai direktur yaitu 
dengan menalangi piutang dari 
perusahaan rekanan kerjanya kepada 
perseroan yang dipimpinnya demi 
stabilitas kegiatan usaha . Hal ini 
mungkin tidak merugikan perusahaan 
namun sebaiknya dihindari untuk 
mencegah wanprestasi di kemudian 
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hari yang akan merugikan perseroan 
atau responden secara prbadi. 
Tindakan yang dilakukan responden 
sesuai tugas direksi dalam pasal 92 
ayat (2) UUPT bahwa “Direksi 
berwenang menjalankan pengurusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan kebijakan yang 
dipandang tepat, dalam batas yang 
ditentukan dalam undang-undang ini 
dan/ atau anggaran dasar” 

 
Analisis Hasil Wawancara 
Dari wawancara yang telah 

dilakukan dengan PT PURI 
SEJAHTERA UTAMA direksi tidak 
mengetahui tentang doktrin Ultra vires, 
namun responden mengetahui tugas 
dan wewenangnya sebagai direksi 
namun responden tidak mengetahui 
bahwa ada batasan yang tidak boleh 
dilampaui direksi dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya sesuai 
dengan apa yang dituangkan dalam 
anggaran dasar. Responden mengaku 
bahwa keputusan untuk membuka 
usaha baru diluar anggaran dasar 
untuk menunjang kegiatan uasaha awal 
pada perseroan karena menurut 
responden perseroan yang ia pimpin 
adalah perseroan kecil yang 
membutuhkan hal tersebut demi 
kemajuan perseroan yang ia pimpin. 
Memang ultra vires itu tidak melanggar 
hukum namun menjadi perbuatan 
illegal karena tidak memiliki 
kewenangannya dalam bidang usaha 
baru yang diluar anggaran dasar. Pada 
perseroan kecil seperti yang dipimpin 
oleh repsonden praktek Ultra Vires 
yang dilakukan direksi memang belum 
terlalu memiliki akibat yang besar dan 
belum berpengaruh kepada banyak 
orang sehingga tidak menjadi masalah. 
Namun dikemudian hari ketika 
Perseroan itu menjadi besar dan 
kegiatan usaha tersebut semakin besar 
dan beberapa dampak negative muncul 
maka akan berakibat buruk pula pada 
Perseroan. Maka perlu segera 
diadakan ratifikasi anggaran dasar 
apabila memang kegiatan usaha yang 
berada diluar anggaran dasar ini akan 
dilanjutkan dalam waktu yang lama. 

Analisis Kasus pada Putusan 
737/Pdt.G/2014/PN.Sby 

Analisis pada pertimbangan 
hukum dalam mengambil Keputusan. 
Pada KASUS 1 majelis Hakim dalam 
mengambil Putusan nya dengan 
pertimbangan sebagai berikut. 
a. Sesuai ketentuan pasal 92 ayat (1), 

(2) UU RI No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas 

Pada pasal ini menjelaskan 
mengenai tugas dan wewenang 
direksi  untuk mengabil keputusan 
demi kepentingan perseroan 
dengan itikad baik dan hati-hati. 
Tindakan tergugat yang tidak 
mengindahkan kalusul dalam 
anggaran dasar dan ketentuan 
dalam UUPT dalam menaikan 
modal dasar Perseroan yang tidak 
sesuai dengan prosedur yang telah 
diatur. Maka tergugta selaku 
direksi Perseroan telah melanggar 
undang-undang dan kalusul 
anggara dasar dn dapat dikatakan 
sebagai tindakan diluar 
kewenangan (Ultra Vires) 

b. Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 
Tahun 2007 mengatur bahwa: 
“Dewan Komisaris melakukan 
pengawasan atas kebijakan 
pengurusan jalannya pengurusan 
pada umumnya baik mengenai 
perseroan maupun usaha 
perseroan, dan memberi nasihat 
kepada direksi” 

Menurut paasal diatas maka 
dapat dikatakan bahwa apa yang 
dilakukan oleh direksi atas izin dan 
pengawasan dari komisaris maka 
perbuatan ultra vires yang 
dilakukan direksi komisaris ikut 
terkait dalam perbuatan tersebut. 
Pada kasus ini komisaris 
Perseroan yang juga tergugat 
dalam kasus ini juga terlibat dalam 
tindakan diluar kewenangan (Ultra 
Vires) yang dilakukan direksi 
karena melakukan pembiaran 
terhadap tindakan diluar 
kekuasaan yang dilakukan direksi. 

c. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) 
Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan Terbatas PT. GIUNCO 
KOTA MAS, Akta No. 18 tanggal 07 
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Juli 2008(Bukti P-4, P-5, T.1.2.3-3) 
mengatakan bahwa:  
1). Saham yang masih dalam 

sirnpanan akan dikeluarkan oleh 
Perseroan menurut keperluan 
modal Perseroan, dengan 
persetujuan  Rapat  Urnum 
Pemegang Saham.  

2). Para pemegang saham yang 
namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham mempunyal 
hak terlebih dahulu untuk 
mengambil bagian atas saham 
yang hendak dikeluarkan 
Perseroan dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari. 
Menegnai pertimbangan hukum 

ini memang tidak ada peraturan 
perundang-undangannya sama sekali 
namun diserahkan saja pada angaran 
dasar perseroan . Maka dengan alasan 
melanggaranggaran dasar sudah cukup 
untuk menetapkan bahwa perbuatan 
tergugat yang menaikan modal dasar 
perusahaan tidak sah.  

Maka menurut pertimbangan 
pada huruf   f mengatakan dengan jelas 
bahwa pemegang saham yang 
namanya tercatat dalam anggaran 
dasar mempunyai hak terleih dahulu 
untk mengambil bagian atas saham 
yang hendak dikeluarkan perseroan 
dan pemegang saham yang 
mempunyai hak tersebut harus 
menjwab tawaran tersebut dalam waktu 
14 hari. Perbuatan direksi yang tidak 
memberikan kesempatan kepada 
penggugat untuk membeli saham yang 
dikeluarkan pereroan telah termasuk 
kepada tindakan Ultra Vires 
sebagaimana dikatakan oleh munir 
fuady bahwa tindakan ultra vires bukan 
hanya pada tindakan yang nyata nyata 
bukan kewenangannya namun juga 
pada perbuatan yang memang 
kewenangannya namun tidak 
dieksekusi dengan benar. Perbuatan 
para tergugat dengan mengeluarkan 
saham perseroan mememang 
kewenangan yang dimiliki direksi 
namun dengan tidak memberikan 
tawaran kepada penggugat, tergugat 
tidak melakukan tugasnya dengan baik 
dan melampaui dari apa yang telah 
diperjanjikan pada anggaran dasar.  

d. Ketentuan pasal 43 UU RI No. 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas dan ketentuan pasal 4 ayat 
(3) dan ayat (4) Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan PT. 
Giunco Kota Mas tersebut, bila 
dihubungkan dengan seluruh bukti 
yang diajukan baik oleh Para 
Penggugat maupun Para Tergugat 
tidak ada satu buktipun yang 
menunjukkan tentang adanya 
penawaran saham perseroan yang 
dilakukan oleh Pihak Para Tergugat, 
sesuai ketentuan tersebut diatas, 
sehingga dengan demikian 
Keputusan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa 
sebagaimana bukti P-17, T.1.2.3-12, 
Akta Nomor 120 tanggal 27 
Nopember 2013, adalah cacat 
hukum dan tidak sah. 

e. Perbuatan para Tergugat telah 
merugikan kepentingan Para 
Penggugat dan oleh karena itu guna 
menghindari kerugian yang lebih 
besar terhadap Perseroan, maka 
sita jaminan yang telah diletakkan 
dalam perkara a quo patutlah 
menurut hukum dinyatakan sah dan 
berharga.  

Penggugat dalam kedudukannya 
sebagai pemegang saham memiliki hak 
untuk membawa gugatan untuk 
memaksa perseroan untuk tidak 
melaksanakan kontrak tersebut, seperti 
yang dijelaskan oleh munir fuady pada 
bukunya bahwa pihak yang mempunyai 
kepentingan membawa gugatan 
tindakan ultra vires salah satunya 
adalah pemegang saham. Penggugat 
selaku ahli waris dari ayahnya yang 
sudah meninggal sebagai pemegang 
saham yang terdahulu berhak membaw 
agugatan atas tindakan ultra vires ke 
pengadilan. Dengan perperbuatan 
tergugat menaikan modal perusahaan 
dan tidak memberikan tawaran kepada 
peggugat, maka presentase 
kepemilikan saham penggugat menjadi 
lebih kecil dari jumlah awal disini jelas 
maksud dari tergugat adalah dengan 
menaikan presentase jumlah 
kepemilikan sahamnya agar menjadi 
pemegang saham pengendali dalam 
perseroan. Tindakan ini termasuk 
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dalam tindakan ultra vires sebagaimana 
munir fuady menjelaskan bahwa Ultra 
Vires diterapkan dalam arti luas yakni 
pada: 

1. Perbuatan yang dilakukan 
direksi: 
a. Tindakan yang tidak 

dilarang tetapi melampaui 
kewenangan yang 
diberikan. 

2. Pada perbuatan yang dilakukan 
perseroan : 
a. Tindakan yang sebenarnya 

perseroan tidak memiliki 
kewenangan. 

b. Tindakan yang memang 
kewenangannya namun 
dijalankan tidak teratur .  

b. Analisis terhadap diktum . 
Analisis Kasus 1 
Dalam  Pokok Perkara :  
1) Mengabulkan Gugatan 

Para Penggugat untuk sebahagian; 
2) Menyatakan Para 

Tergugat telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum. 

3) Menyatakan keputusan 
RUPS PT. Giunco Kota Mas (GKM) 
sebagaimana dituangkan dalam Akta 
No. 119, tanggal 27 Nopember 2013, 
tentang Laporan pertanggungjawaban 
keuangan Tahunan Perseroan tahun 
buku pereode 2011 dan tahun buku 
periode 2012 adalah Cacat Hukum dan 
Tidak Sah;  

4) Menyatakan keputusan 
RUPS-LB PT. Giunco Kota Mas (GKM) 
sebagaimana dituangkan dalam Akta 
No. 120, tanggal 27 Nopember 2013, 
tentang persetujuan untuk 
Mengeluarkan Saham Dalam 
Simpanan untuk meningkatkan Modal 
Ditempatkan dan Modal Disetor, dan 
tentang Persetujuan Perubahan Pasal 
4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan 
adalah Perbuatan Melawan Hukum dan 
Tidak Sah 

5) Menyatakan Sah dan 
Berharga Sita Jaminan (Conservatoir 
beslaag} atas asetaset PT. Giunco Kota 
Mas, 

6) Menghukum Para 
Tergugat I, II dan III baik sendiri sendiri 
maupun secara tanggung renteng 
untuk membayar seluruh biaya yang 

timbul dalam perkara ini yang hingga 
saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.111.000,- 
(Dua juta seratus sebelas ribu rupiah) 

Atas dasar pertimbangan hukum 
dan analisis pada nya maka dapat 
dikualifikasiskan bahwa tindakan 
tergugat pada kasus ini merupakan 
tindakan Ultra Vires dan menurut Henry 
Campbell pada Black Law Dictionary 
suatu tindakan yang tergolong Ultra 
Vires oleh hukum pada prinsipnya 
dianggap tidak sah. Maka putusan 
hakim dengan menyatakan bahwa hasil 
RUPS Perseran dan Akta yang 
dihasilkan dari RUPS tersebut tidak sah 
sesuai dengan teori dan penjelasan 
mengenai doktrin Ultra Vires. 
Perbuatan ultra vires menjadi tidak sah 
karena merupakan perbuatan melawan 
hukum tetapi tidak sah bukan karena 
ultra vires ( dalam arti yang tradisional ) 
.  

Biaya yang timbul akibat perkara 
ini wajib ditanggung oleh direksi secara 
tanggung renteng atau secara sendiri 
secara pribadi karena menurut munir 
fuady dalam bukunya ia menyatakan 
bahwa direksi secara pribadi harus 
menggangti kerugian atas kerugian 
karena adanya tindakan ultra vires , 
termasuk pada biaya yang timbul 
karena adanya tindakan ultra vires. 
 
                                       
D. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian sebagaimana 
dipaparkan pada Bab I sampai dengan 
Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut.  

Tindakan ultra vires yang 
dilakukan direksi atas nama jabatannya 
sebagai direksi sebenarnya sudah ada 
limitasi sebagaimana yang tercantum 
pada pasal 92 sampai dengan pasal 
107 Undang-Undangan Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Pengaturan mengenai doktrin 
ultra vires pada hukum Perseroan 
Terbatas Indonesia memang tidak 
secara jelas membahas atau melarang 
mengenai doktrin ultra vires ini namun, 
pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas 
beberapa pasal menyiratkan 
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berlakunya doktrin ultra Vires dengan 
menempatkan posisi anggaran dasar 
pada posisi penting dan pelanggaran 
pada maksud dan tujuan tertuang pada 
anggaran dasar menjadi masalah yang 
serius. Hal ini juga didukung dengan 
praturan pada KUHPerdata pasal 1338 
yang menjadikan perjanjian berlaku 
sebagai Undang-Undang bagi mereka 
yang membuatnya. Anggaran dasar 
merupakan perjanjian antara 
pemegang saham dengan direksi 
sebagai pelaksana kegiatan usaha 
yang dijalankan Perseroan. tindakan 
ultra vires yang dilakukan direksi atas 
nama jabatannya sebagai direksi 
sebenarnya sudah ada limitasi 
sebagaimana yang tercantum pada 
pasal 92 sampai dengan pasal 107 
Undang-Undangan Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. Tapi 
terlebih lagi kewenangan direksi juga 
dibatasi oleh anggaran dasar yang 
dibuat perseroan. Maka perbuatan 
yang tergolong pada tindakan Ultra 
Vires adalah batal demi hukum. 

Penegakan hukum terhadap 
kasus yang tergolong dalam tindakan 
tergolong Ultra Vires di Indonesia 
beragam sebagai akibat pemahaman 
terhadap doktrin ini  yang berkembang 
sesuai dengan kepentingan pihak yang 
terkait dengan doktrin ini. Pada kasus 
yang nyata-nyata pokok 
permasalahannya adalah tindakan 
yang tergolong Ultra Vires dan 
merugikan pihak lain dan ada pihak 
yang hak nya tidak dipenuhi dengan 
adanya tindakan yan tergolong ultra 
vires maka penegakan hukumnya 
menyatakan tidak sah perbuatan atau 
kontrak yang dilakukan dengan cara 
Ultra Vires tersebut. Namun pada 
beberapa kasus kontrak yang dilakukan 
secara ultra vires itu dilakukan untuk 
kepentingan perseroan agar perseroan 
terhindar dari kerugian hal ini sesuai 
dengan kasus yang dijadikan kasus 
posisi pada bab IV tapi tentu saja 
apabila tidak melanggar hukum 
perundang-undangan Perseroan 
Terbatas. Doktrin Ultra Vires dalam 
perkembangannya banyak mengalam 
modifikasi dan perkembangan yang 
memungkinkan terjadinya 

penyangkalan pada doktrin ini 
diantaranya: Hak untuk meratifikasi 
anggaran dasar, pada transaksi yang 
telah dieksekusi secara sempurna tidak 
dapat dibatalkan hanya dengan alasan 
Ultra Vires apalagi terdapat 
kecenderungan dalam hukum 
perseroan untuk menerima tindakan 
yang perbuatan yang tergolong Ultra 
Vires asalkan tindakan tersebut 
memberi manfaat yang nyata pada 
perseroan. Doktrin ini juga dapat 
disangkal dengan alasan Bussines 
Judgment Rule atau doktrin keputusan 
bisnis. Dimana direksi tidak dapat 
dimintai tanggung jawabnya dalam 
mengambil keputusan untuk 
menjalankan tugasnya apabila 
keputusan tersebut untuk kepentingan 
perseroan, putusan dilakukan sesuai 
dengan hukum yang berlaku, dilakukan 
dengan itikad baik, dilakukan dengan 
tujuan yang benar, putusan tersebut 
mempunyai dasar-dasar yang rasional, 
dilakukan dengan kehati-hatian, dan 
dilakukan dengan cara yang secara 
layak dipercayainya sebagai yang 
terbaik bagi perseroan. Maka dapat 
ditarik kesimpulan penyangkalan 
terhadap tindakan yang termasuk pada 
Ultra Vires bisa terjadi namun tentu 
saja dengan kondisi dan syarat 
tertentu. Maka apabila alasan 
penyangkalan sebagaimana yang 
diatas dilakukan demi kepentingan 
Persesroan maka demi keadilan direksi 
tidak dapat dinyatakan bersalah atas 
tindakan yang dilakukan. 

 
 
2. Saran 
1). Untuk Direksi, Pemegang Saham 

dan Pihak Perseroan 
Kasus yang terjadi terkait 

perbuatan yang tergolong pada 
Ultra Vires dapat terjadi karena 
kurangnya pemahaman direksi 
atau staf perseroan mengenai 
pembatasan tersebut. Maka 
dipandang perlu di setiap 
perseroan adanya staff hukum 
yang megerti akan pembatasan 
kewenangan perseroan serta 
pembatasan kewenangan direksi 
dalam menjalankan tugasnya yang 
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apabila dilanggar dampak buruk 
dapat terjadi pada perseroan. Bagi 
direksi pun selain penting 
memahami ilmu menagment 
perseroan juga penting untuk 
memahami ilmu hukum terkait 
dengan hukum perseroan agar apa 
yang dilakukan lebih teratur dan 
lebih tidak beresiko melanggar 
hukum. Bagi pemegang saham 
menjad penting untuk mengetahui 
kontrak dan perbuatan yang 
dilakukan oleh perseroan dimana 
uangnya telah digunakan untuk 
kegiatan usaha suatu perseroan 
tetap dalam kewenangannya dan 
tidak keluar dari batasan tersebut 
karena apabila hal ini terjadi 
dampak buruknya akan merugikan 
pemegang saham.  

2). Bagi penegak hukum  
Bagi penegak hukum penting 

untuk memahami mengenai doktrin 
Ultra Vires dan penerapannya 
dalam kasus yang terjadi di 
Indonesia karena tidak semua 
kasus tindakan Ultra Vires ini salah 

dan harus diputus batal demi 
hukum. Dalam beberapa kasus 
juga tindakan Ultra Vires menjadi 
pilihan dikeadaan mendesak dan 
dilakukan demi kepentingan 
Perseroan dan memang harus 
dilakukan oleh direksi. Tapi ada 
pula tindakan Ultra Vires ini 
dilakukan semata-mata hanya 
untuk keuntungan pribadi atau 
perseroan. Maka pengtahuan 
hakim mengenai doktrin ini sangat 
penting untuk menghasil kan 
putusan yang adil. Perlu adanya 
kepastian hukum mengenai doktrin 
Ultra Vires ini demi kepastian 
hukum serta utuk stabilisasi 
persaingan usaha. Penegakan 
hukum ini pun tidak dapat disama 
ratakan atau dibuat kaku sesuai 
dengan konsepsi hukum Ultra 
Vires tradisioal. Kepastian hukum 
ini harus dibuat dengan tidak 
mengabaikan pihak-pihak yang 
yang memiliki kepentingan pada 
bidang Perseroan Terbatas. 
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HAK MEWARIS OLEH AHLI WARIS YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA 
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 

NOMOR 1578/Pdt.G/2010/PA.JT) 
 

oleh: 
DEWI ANGGRAENI HASYIM 

 
ABSTRAK 

 
 

 
Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah 
meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih 
berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat, Hukum 
Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda 
sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Sumber utama dalam hukum Waris 
Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-12. Hukum Waris Islam atau ilmu faraidh 
adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, 
dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Sebagaimana yang kita ketahui bersama 
bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara 
pihak yang mewariskan dan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui urgensi isi 
penolakan warisan oleh ahli waris beda agama dan pembuatan surat pernyataan berupa 
akta warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris menurut 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 
1578/Pdt.G/2010/PA.JT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam 
dan Burgerlijk Wetboek), dan pendekatan konsep. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan 
hukum yang sekunder yang menjelaskan substansi akta penolakan yang dibuat oleh Notaris. 
Penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris bagi 
kepentingan ahli waris yang beragama Islam adalah tidak ada urgensinya, karena 
pernyataan penolakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum 
dan dianggap akta tersebut tidak pernah ada. Kemudian dianalisis menggunakan metode 
Intepretasi sistematis. Hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus benar-benar 
memperhatikan kepastian hukum dan keadilan atas akta berupa surat penyataan penolakan 
sebagai ahli waris. 
Kata Kunci : Hak Mewaris, Ahli Waris Beda Agama 
 

A. PENDAHULUAN 
 

Didalam kehidupan masyarakat sehari-
hari sering dijumpai suatu permasalahan 
ketika ada sanak saudaranya meninggal 
dunia yang berhubungan dengan masalah 
pewarisan. Permasalahan tersebut tidak 
jarang berakhir dengan suatu 
pembunuhan, karena merasa hak-haknya 
atas pembagian harta waris ternyata tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 Perihal kewarisan, di Indonesia 
dewasa ini masih terdapat beraneka 
ragam sistem hukum yang mengatur 
mengenai kewarisan bagi warga 
negaranya. Hal ini tidak lepas dari masih 
berpengaruhnya sistem hukum di 
Indonesia oleh hukum Pemerintah Hindia 

Belanda, sebagaimana yang dimaksud 
oleh Pasal II Aturan Peralihan bahwa 
“Segala badan negara dan peraturan yang 
ada masih langsung berlaku, selama 
belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945”. 
 Sistem kewarisan bagi warga 
negara Indonesia yang berlaku saat ini 
adalah sistem hukum kewarisan yang 
tertuang dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (selanjutnya disingkat 
B.W.) berdasarkan ketentuan I.S., jo 
Staatsblad 1917 Nomor 129 jo Staatsblad 
1924 Nomor 557, jo Staatsblad 1917 
Nomor 12 tentang penundukan diri 
terhadap Hukum Eropa, maka B.W., 
tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa 
dan mereka yang dipersamakan dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_An-Nisa%E2%80%99


JURISDICTIE JOURNAL VOL.3/VII/2018 

45 

 

orang Eropa; orang Timur Asing 
Tionghoa; sistem hukum kewarisan adat 
yang beraneka ragam pula sistemnya 
yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di 
berbagai daerah lingkungan hukum adat, 
misalnya sistem matrilinial di 
Minangkabau, patrilinial di Batak, bilateral 
di Jawa dan lainnya. 
 Sistem hukum kewarisan Perdata 
Barat yang berlaku bagi orang-orang 
Eropa atau yang dipersamakan 
dengannya, orang Timur Asing Tionghoa 
dan lainnya serta orang Indonesia yang 
menundukan diri pada hukum Eropa 
adalah sebagaimana diatur dalam Buku II 
B.W., tentang kebendaan. Di dalam Buku 
II B.W., dianut sistem tertutup, maksudnya 
tidak diperkenankan membuat pasal-pasal 
baru yang berhubungan dengan masalah 
kewarisan selain yang telah ada dan 
diatur dalam Buku II B.W., tersebut. Di 
dalam pasal 830 .W., ditentukan bahwa 
“pewarisan hanya berlangsung karena 
kematian”. Hal ini berarti bahwa jika 
seorang anak memperoleh bagian dari 
harta kekayaan orang tuanya yang masih 
hidup maka bagian yang diterimanya 
tersebut tidak ada hubungannya dengan 
pewarisan. 
 Perihal pewarisan, pasal 874 B.W., 
menentukan sebagai berikut: “Segala 
harta peninggalan seorang yang 
meninggal dunia, adalah kepunyaan 
sekalian ahli warisnya menurut undang-
undang, sekadar terhadap itu dengan 
surat wasiat tidak telah diambilnya 
sesuatu ketetapan yang sah”. Jadi yang 
dimaksud dengan harta peninggalan 
seseorang yang meninggal dunia adalah 
setelah diambilnya karena adanya surat 
wasiat.  
 Di dalam B.W. dikenal adanya 
penolakan, menolak warisan berarti 
menolak seluruh aktiva dan pasiva dalam 
harta warisan. Ahli waris tidak mempunyai 
kewajiban untuk melunasi hutang, hibah 
wasiat, dan beban lainnya sebagaimana 
Pasal 1100 B.W. Namun penolakan ini 
harus dinyatakan secara tegas dengan 
suatu pernyataan yang dibuat di 
kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah 
hukum tempat warisan terbuka. Dengan 
adanya penolakan itu, maka ahli waris 
dianggap tidak pernah menjadi ahli waris 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1058 B.W. Anak-anaknya juga tidak 
mempunyai hak untuk menggantikan 
tempatnya apabila ahli waris meninggal 
dunia sebagaimana Pasal 1060 B.W. 
Kepada pihak ketiga / kreditor yang 
hendak menuntut pelunasan hutang, 
dapat meminta dikuasakan oleh hakim 
untuk dan atas nama pewaris sebagai 
pengganti ahli waris untuk menerima 
warisan yang ditolaknya sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 1061 B.W. 
 Hukum kekeluargaan di Indonesia 
masih banyak dipengaruhi oleh hukum 
pemerintahan Hindia Belanda dan itupun 
masih dapat diberlakukan selama belum 
ada peraturan perundang-undangan yang 
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
II Peraturan Peralihan. Meskipun demikian 
telah banyak tejadi perubahan dalam 
hukum kekeluargaan khususnya yang 
tidak lain dipengaruhi oleh hukum adat 
maupun hukum Islam yang berkembang 
selama ini. 
 Indonesia misalnya yang mayoritas 
jumlah penduduknya beragama Islam, 
“hukum waris Islam bagi seorang muslim 
mempunyai kedudukan yang utama bila 
dibandingkan dengan hukum waris 
lainnya, sebab sudah jelas hukum waris 
Islam tersebut telah disyari’atkan dalam Al 
Qur’an maupun Sunnah (bahkan 
merupakan hal yang wajib dilaksanakan)’ 
Sumber utama dalam hukum Waris Islam 
adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-
12 : 
ُ فِْي أَْواَلِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظِِّ اْْلُْنثَيَْيِنِۚ فَإِْن كُنَّ نَِِّساًء  يُْوِصْيُكُم َّللاه
فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَكِۚ َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلََها النِِّْصُفُۗ 
ا تََرَك إِْن َكاَن لَٗه َولَد ِۚ فَإِْن  ْنُهَما السُُّدُس ِممَّ َوِْلَبَوَ ْيِه ِلُكلِِّ َواِحٍد ِمِّ
ِه   فَإِْن َكاَن لَٗه إِْخَوة  فَِِلُمِِّ

ِه الثُّلُُثِۚ َوِرثَٗه أَبَٰوهُ فَِِلُمِِّ لَّْم يَُكْن لَّٗه َولَد  وَّ
السُُّدُس ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُّْوِصْي بَِها أَْو َدْيٍنُۗ  ٰابَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤُكْمِۚ اَل 
َ َكاَن َعِلْيًما  ُِۗ إِنَّ َّللاه َن َّللاه تَْدُرْوَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَكُْم نَْفعًاُۗ فَِرْيَضةً ِمِّ
 َحِكْيًما ١١
11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) 
kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 
seorang anak laki-laki sama dengan dua 
orang anak perempuan. Dan jika anak itu 
semua perempuan yang berjumlah lebih 
dari dua, maka bagian mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan. Jika dia 
(anak perempuan) itu seorang saja, maka 
dia memperoleh setengah (harta yang 
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 
bagian masing-masing seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_An-Nisa%E2%80%99
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meninggal) mempunyai anak. Jika dia 
(yang meninggal) tidak mempunyai anak 
dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. 
Jika dia (yang meninggal) mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah 
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau 
(dan setelah dibayar) hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih banyak manfaatnya 
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 
Bijaksana. 
َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَّْم يَُكْن لَُّهنَّ َولَد ِۚ فَإِْن َكاَن 
ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُّْوِصْيَن بَِها أَْو  بُُع ِممَّ لَُهنَّ َولَد  فَلَُكُم الرُّ
ا تََرْكتُْم إِْن لَّْم يَُكْن لَُّكْم َولَد ِۚ فَإِْن َكاَن لَكُْم  بُُع ِممَّ َدْيٍنُۗ َولَُهنَّ الرُّ
ْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُْوُصْوَن بَِها أَْو َدْيٍنُۗ  ا تََرْكتُْم ِمِّ َولَد  فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
لَٗه أَخ  أَْو أُْخت  فَِلكُلِِّ  َوإِْن َكاَن َرُجل  يُّْوَرُث َكٰللَةً أَِو اْمَرأَة  وَّ
ْنُهَما السُُّدُسِۚ فَإِْن َكانُ ْوا أَْكثََر ِمْن ٰذِلَك فَُهْم ُشَرَكاُء فِى  َواِحٍد ِمِّ
الثُّلُِث ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُّْوٰصى بَِها أَْو َدْيٍنٍۙ َغْيَر ُمَضارٍِِّۚ َوِصيَّةً 
ُ َعِلْيم  َحِلْيم  ُۗ  ُِۗ َوَّللاه َن َّللاه  ِمِّ
12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah 
dua seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. Jika mereka (istri-
istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 
yang mereka buat atau (dan setelah 
dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan 
jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 
kamu mempunyai anak, maka para istri 
memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat 
yang kamu buat atau (dan setelah 
dibayar) hutang-hutangmu. Jika 
seseorang meninggal, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu) atau 
seorang saudara perempuan (seibu), 
maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersama-sama 
dalam bagian yang sepertiga itu, setelah 
(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau 
(dan setelah dibayar) hutangnya dengan 
tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha 
Mengetahui, Maha Penyantun. 
Hukum Islam khususnya Hukum 
Kewarisan Islam dan perubahan sosial 
merupakan dua konsep yang sepanjang 
sejarah perkembangan hukum Islam 
mengalami diskursus diantara para ahli. 
Hukum Islam dianggap sebagai hukum 
yang bersifat transedental dan karenanya 
dianggap abadi. Dari pernyataan diatas 
terdapat pendapat hukum Islam tidak bisa 
beradaptasi dengan perubahan sosial. 
Pandangan ini beralasan karena dilihat 
dari sisi konsep, sifat dan metodologinya 
hukum Islam adalah hukum yang abadi. 
Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian 
besar orientalis dan kebanyakan 
tradisional Islam. Pandangan selanjutnya 
yang berpendapat bahwa hukum Islam 
dapat beradaptasi dengan perubahan 
sosial. Kelompok ini beralasan karena 
dalam hukum Islam mengenal prinsip 
maslahah (human good), fleksibilitas 
hukum dan ijtihad. Pandangan ini 
terutama dikemukakan oleh kaum reformis 
muslim, mulai dari revivalisme 
pramodermis pada abad 18 dan 19 di 
Arabia, sampai gerakan modernisme dan 
neomodernisme yang dimotori oleh Fazlur 
Rahman. 

Menurut pemikiran para modernis, 
Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah cukup 
menjadi sumber, dan dari kedua sumber 
itu pemimpin-pemimpin Islam dapat 
menemukan semua petunjuk yang 
diperlukan dalam memecahkan masalah-
masalah abad modern ini. Sungguhpun 
demikian pemikiran hukum para modernis 
Islam sama sekali tidak mengandung 
penolakan terhadap fiqih. Hanya menuntut 
adanya pembaharuan yang fleksibel serta 
pengakuan perlunya perubahan-
perubahan itu.  

Hak untuk menolak warisan tidak 
dikenal didalam hukum Islam. Hal tersebut 
dikatakan oleh Tahir Azhary di dalam 
artikel Hukum Waris Islam Tak Mengenal 
Hak Ingkar. Dia menjelaskan, hak untuk 
menolak warisan hanya dikenal dalam 
hukum waris Perdata Barat. Menurutnya, 
dalam hukum waris Islam, ahli waris tak 
boleh menolak warisan. Tahir 
menegaskan pula bahwa Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) telah jelas mengatur 
yaitu orang Islam berlaku hukum waris 
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Islam, kecuali, pewaris dan ahli waris 
pindah agama. Artinya, mereka sudah 
melepaskan diri dari hukum Islam. 
Pemikiran Tahir Azhary tersebut sejalan 
dengan asas hukum kewarisan Islam yang 
dapat disalurkan dari Al Qur’an dan al 
Hadits yaitu asas ijibari. Seperti dijelaskan 
oleh Mohammad Daud Ali “asas ijibari 
mengandung arti bahwa peralihan harta 
dari seorang yang meninggal dunia 
kepada ahli warisnya berlaku dengan 
sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa 
digantungkan kepada kehendak pewaris 
atau ahli warisnya”. Unsur “memaksa” 
(ijibari=compulsory) dalam hukum 
kewarisan Islam itu terlihat, terutama, dari 
kewajiban ahli waris untuk menerima 
perpindahan kehendaknya sendiri. Asas 
ijibari dapat terlihat dari ketentuan umum 
mengenai perumusan pengertian 
kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Selain 
itu pada Pasal 187 ayat (2) KHI yang 
berbunyi: “Sisa dari pengeluaran 
dimaksud diatas adalah merupakan harta 
warisan yang harus dibagikan kepada ahli 
waris yang berhak”. 

Menolak sebagai ahli waris yang 
dikenal dalam hukum perdata 
berhubungan dengan hutang-hutang 
pewaris yang harus dibayar oleh para ahli 
waris sebagai suatu kewajiban dari para 
ahli warisnya. Di dalam hukum Islam 
berhubungan dengan tanggung jawab 
para ahli waris, diatur dalam pasal 172 
ayat (2) KHI, bahwa “tanggung jawab ahli 
waris terhadap hutang-hutang atau 
kewajiban pewaris hanya terbatas pada 
jumlah atau nilai harta peninggalannya”. 
Ketentuan pasal 172 ayat (2) KHI tersebut 
membenarkan ahli wrais jika ahli waris 
menolak tanggung jawab untuk melunasi 
hutang-hutang pewaris. Karena 
sebagaimana dimaksud oleh pasal 172 
ayat (2) KHI, bahwa tanggung jawab ahli 
waris terhadap hutang-hutang atau 
kewajiban pewaris hanya terbatas pada 
jumlah atau nilai harta waris. 

Sehubungan dengan harta waris, 
menurut Hukum Waris Islam sebagaimana 
diuraikan dalam kitab-kitab Fiqih, tidak 
disebutkan jenis dan bentuk harta 
warisan, tidak dibedakan antara harta 
warisan dan harta peninggalan, disini juga 
tidak dikemukakan apakah warisan itu 
bernilai ekonomis atau tidak bernilai 

ekonomis, tidak dibedakan antara yang 
bernilai magis-religius dan tidak bernilai 
magis-religius, tidak dibedakan antara 
harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, 
harta pencarian, harta bawaan, harta 
pemberian hadiah, dan tidak ada warisan 
kedudukan, jabatan, atau warisan (budak), 
dan sebagainya 
Bahwa yang dimaksud harta warisan 
menurut hukum Islam adalah semua harta 
yang meninggalkan pewaris karena 
wafatnya, yang telah bersih dari 
kewajiban-kewajiban keagamaan dan 
keduniawian yang dapat dibagi-bagikan 
kepada para ahli waris, pria atau wanita 
sebagaimana telah ditentukan 
berdasarkan kitab Al Qur’an dan Al Hadist 
serta kesepakatan para ulama. Hal ini 
berarti harta warisan yang akan dibagikan 
kepada para ahli waris harus dalam 
keadaan bersih/netto. Dengan demikian 
harta warisan (Arab : mirath) dalam Islam 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Harta warisan itu adalah harta 
yang benar-benar hak milik 
pewaris almarhum yang berwujud 
benda maupun tidak berwujud 
yang telah bersih dari kewajiban 
keagamaan dan keduniawian yang 
dapat dibagi-bagikan kepada 
pewaris. 

b. Agar harta warisan itu bersih dan 
dapat dibagi-bagikan, maka harta 
itu sudah dikurangi dengan : 
1. Semua biaya yang belum atau 

sudah dikeluarkan untuk 
keperluan pengobatan ketika 
pewaris sakit sampai wafatnya. 

2. Semua biaya untuk mengurus 
dan menyelesaikan 
pemakaman jenazah pewaris, 
seperti biaya memandikan, 
mengkafankan (membungkus 
jenazah), menggali kuburan, 
dan sebagainya. 

3. Semua kewajiban agama yang 
belum dipenuhi pewaris, 
seperti pembayaran zakat 
harta, zakat fitrah, dan sedekah 
infaq atau wakaf yang pernah 
dinyatakan. 

4. Semua kewajiban duniawi 
pewaris yang belum dipenuhi, 
seperti hutang-hutang yang 
belum dilunasi, tebusan gadai 
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yang belum diselesaikan, dan 
sebagainya. 

5. Harta yang telah diwasiatkan 
pewaris ketika hidupnya 
kepada seseorang, yang 
jumlahnya tidak melebihi 1/3 
bagian harta warisan yang 
ditinggalkan. 

 Semua biaya dan kewajiban dalam 
huruf b di atas harus segera diselesaikan 
oleh ahli waris sebatas pada nilai harta 
warisan saja. Apabila harta warisan tidak 
mencukupi, kekurangannya hanya 
sebagai kewajiban moral ahli waris. Dalam 
arti melunasi kekurangan atau tidak, 
bukan menjadi kewajiban yuridis ahli 
waris. 

Dibahasnya mengenai ahli waris 
dalam hukum kewarisan Islam dikaitkan 
dengan penolakan oleh ahli waris, untuk 
mengetahui dan memecahkan 
permasalahan sebagaimana kasus 
dibawah ini: 

1. RA. ASN., seorang wanita 
menikah tiga kali 

2. Perkawinan antara 
almarhumah RA. ASN dengan 
almarhum R. KS., berakhir 
karena perceraian, meskipun 
demikian, harta yang diperoleh 
selama perkawinan belum 
dibagi dan harta asal 
almarhumah belum diambil. 

3. Harta benda yang masih 
dikuasai oleh almarhumah R. 
KS  dan ketiga anaknya dari 
hasil perkawinannya dengan 
RA. ASN telah dibagi dan 
sebagian telah dijual tanpa 
sepengetahuan RA ASN dan 
para ahli waris dari perkawinan 
dengan suami kedua dan 
ketiga.  

4. MC. RA, EM. RP. Dan MN. 
RM., menyatakan menolak 
warisan dan membuat surat 
pernyataan penolakan warisan 
dihadapan Notaris.  

 Permasalahan muncul ketika MC. 
RA, EM. RP. Dan MN. RM., menghadap 
Notaris untuk dibuatkan akta berupa 
pernyataan penolakan sebagai ahli waris, 
salah seorang ahli waris mengajukan 
fatwa kepada Pengadilan Agama 
mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli 

waris yaitu semua anak almarhumah yang 
beragama Islam, sedangkan ahli waris 
yang beragama bukan Islam tidak berhak 
mendapatkan bagian waris sesuai dengan 
pasal 172 KHI. Hal ini berarti bahwa satu 
sisi MC. RA, EM. RP. Dan MN. RM., 
masih ada hubungan darah dengan 
pewaris, hanya saja karena perbedaan 
agama dengan pewaris menjadi bukan 
ahli waris. Menurut ahli waris yang lain 
penolakan MC. RA, EM. RP. Dan MN. 
RM., tersebut dengan alasan karena MC. 
RA, EM. RP. Dan MN. RM., telah 
membagi-bagi harta warisan yang 
merupakan harta asal ayahnya yaitu R. 
KS sebagai suami pertama RA. ASN yang 
sebelumnya telah dikuasai oleh R. KS.  
 Pengadilan Agama Jakarta Timur 
dalam Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT 
dalam putusannya mengabulkan dan 
menyatakan MC. RA, EM. RP. Dan MN. 
RM., agama Katolik  berbeda agama 
dengan pewaris agama Islam yang 
berdasarkan kompilasi dalam hukum Islam 
bahwa pewaris muslim tidak boleh 
mewaris pada ahli waris non muslim atau 
orang yang berbeda Agama tidak saling 
waris-mewarisi, juga mereka menyatakan 
menolak warisan almarhumah, dan 
membuat surat pernyataan penolakan 
warisan almarhumah di Notaris,  maka 
sesuai hukum yang berlaku mereka bukan 
ahli waris almarhumah. Hal ini berarti 
Pengadilan Agama dalam putusannya 
menyatakan bahwa ketiga ahli waris tidak 
mewaris karena beda agama dengan 
pewaris dan menyatakan sah penolakan 
sebagai ahli waris dalam hukum Islam. 
 

B. PEMBAHASAN 
A.Hukum Kewarisan BW dan Islam 

1. Kewarisan Dalam B.W. 
 Perwarisan merupakan suatu 
proses beralihnya harta kekayaan 
seseorang kepada ahli warisnya yang 
terjadi hanya karena kematian. Oleh 
karena itu pewarisan baru akan terjadi jika 
terpenuhi 3 (tiga) persyaratannya, yaitu : 
1. Ada seseorang yang meninggal dunia; 
2. Ada seseorang yang masih hidup 

sebagai ahli waris yang akan 
menerima sejumlah harta peninggalan 
pada saat pewaris meninggal atau 
para ahli waris harus ada pada saat 
pewaris meninggal dunia. Ketentuan 
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ini tidak berarti mengurangi makna 
Pasal B.W yaitu : 
“anak yang ada dalam kandungan 
seorang perempuan dianggap sebagai 
telah dilahirkan, bilamana kepentingan 
si anak menghendakinya”. Apabila ia 
meninggal saat dilahirkan, dia 
dianggap tidak pernah ada. Dengan 
demikian berarti bayi dalam 
kandungan juga sudah diatur haknya 
oleh hukum sebagai ahli waris dan 
telah dianggap cakap untuk mewaris 

3. Ada sejumlah harta kekayaan yang 
ditinggalkan pewaris 

Secara garis besar ada 2 (dua) 
kelompok orang yang layak untuk disebut 
sebagai ahli waris. Kelompok pertama 
adalah orang atau orang-orang yang oleh 
hukum atau undang-undang (maksudnya 
B.W) telah ditentukan sebagai ahli waris, 
yang disebut juga ahli waris ab instestato. 
Kelompok kedua adalah orang atau 
orang-orang yang menjadi ahli waris 
karena pewaris dikala hidupnya 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum 
tertentu, misalnya pengakuan anak, 
pengangkatan anak atau adopsi, dan 
perbuatan hukum lain yang disebut 
testament atau surat wasiat, yang disebut 
juga ahli waris testamentair (Pasal 874 
B.W). 
 Kedudukan seseorang sebagai ahli 
waris tidak menjadikan dirinya secara 
otomatis berhak mendapatkan harta 
warisan. Hal ini disebabkan oleh 2 hal, 
yaitu adanya penolakan terhadap harta 
warisan dan ketidakcakapan atau 
ketidakpatutan ahli waris. Semuanya 
membawa akibat yang sama, yaitu 
kehilangan hak untuk menerima harta 
warisan. Penolakan terhadap harta 
warisan terjadi karena hendak yang tulus 
ikhlas dari ahli waris yang bersangkutan, 
sedangkan tidak cakap dan tidak patut 
adalah karena ketentuan hukum atau 
undang-undang. 
 Menurut system hukum waris B.W 
ada perbedaan istilah antara harta 
kekayaan dan harta peninggalan atau 
harta warisan. Harta kekayaan merupakan 
harta persatuan setelah terjadinya 
perkawinan. Sedangkan harta 
peninggalan/harta warisan merupakan 
harta persatuan yang telah dibagi 2 (dua) 
setelah bubarnya perkawinan (Pasal 128 

B.W). Harta inilah yang nantinya menjadi 
hak ahli waris. Harta peninggalan seorang 
pewaris harus secepat mungkin dibagi-
bagi kepada mereka yang berhak atas 
harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan 
tidak berbagi, harus terlebih dahulu 
melalui persetujuan seluruh ahli waris. 
Inilah cirri khas system hukum waris 
menurut B.W. Ciri khas lainnya ialah pada 
Pasal 1066 B.W yang menyatakan bahwa 
ahli waris mempunyai hak mutlak untuk 
menuntut pembagian dari harta warisan, 
Pengadilan tidak dapat menolak tuntutan 
tersebut. 
 Warisan dalam sistem hukum 
perdata barat yang bersumber pada B.W 
itu meliputi seluruh harta benda beserta 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris 
dalam lapangan hukum harta kekayaan 
yang dapat dinilai dengan uang. Rumusan 
tentang kekayaan yang diberikan oleh A. 
Pitlo dikutip dari bukunya Eman Suparman 
adalah sejumlah harta kekayaan yang 
ditinggalkan seseorang yang meninggal 
dunia berupa aktiva dan pasiva. Dalam 
hukum waris B.W berlaku suatu asas 
bahwa “apabila seseorang meninggal 
dunia maka seketika itu juga segala hak 
dan kewajibannya beralih kepada sekalian 
ahli warisnya”. Peralihan hak dan 
kewajiban dari yang meninggal dunia 
kepada ahli warisnya disebut saisine. 
Saisine ialah ahli waris memperoleh 
segala hak dan kewajiban dari yang 
meninggal dunia tanpa memerlukan suatu 
tindakan tertentu, demikian pula bila ahli 
waris tersebut belum mengetahui tentang 
adanya warisan itu. 
 Didalam B.W tidak dikenal 
perbedaan pengaturan atas dasar macam 
atau asal barang-barang yang 
ditinggalkan pewaris. Hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 849 B.W, yaitu : “undang-
undang tidak memandang akan sifat atau 
asal daripada barang-barang dalam suatu 
peninggalan untuk mengatur pewarisan 
terhadapnya”. Harta yang ditinggalkan 
oleh seseorang yang telah meninggal 
dunia tidak secara otomatis menjadi harta 
warisan. 
 Sikap ahli waris terhadap harta 
warisan tersebut tentunya mempunyai 
konsekwensi sendiri-sendiri, yaitu : Ahli 
waris bertanggung jawab sepenuhnya 
atas segala kewajiban yang melekat pada 
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harta warisan, baik penerimaan tersebut 
dilakukan secara tegas maupun secara 
diam-diam. Penerimaan warisan secara 
tegas yaitu melalui akta otentik atau akta 
di bawah tangan, sedangkan penerimaan 
secara diam-diam biasanya dengan cara 
mengambil tindakan tertentu yang 
menggambarkan adanya penerimaan 
secara penuh. Ahli waris harus 
menanggung segala macam hutang-
hutang pewaris. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1100 B.W yang 
menyatakan bahwa ahli waris yang telah 
menerima suatu warisan diwajibkan dalam 
hal pembayaran hutang. Apabila total 
harta warisan ternyata tidak cukup untuk 
melunasi hutang-hutangnya, maka harta 
pribadi ahli waris dapat dipergunakan 
untuk melunasi semua hutang pewaris 
tersebut. 
 Menerima warisan secara 
murni/penuh tidak selamanya berakibat 
merugikan ahli waris. Ada akibat lain yang 
menguntungkan, yaitu ketika nilai nominal 
aktiva melampaui nilai nominal pasiva. 
Kelebihan nilai aktiva merupakan hak ahli 
waris. Dilihat dari aspek kekeluargaan, 
sikap menerima warisan secara murni 
mengandung maksud untuk 
mempertahankan nama baik dan 
kewibawaan pewaris beserta keluarga 
yang ditinggalkan. Sikap tersebut 
bertujuan untuk memenuhi semua 
kewajiban pewaris yang belum sempat 
dipenuhinya walaupun mengeluarkan 
harta kekayaan pribadi sekalipun. 
Menolak warisan berarti menolak seluruh 
aktiva dan pasiva dalam harta warisan. 
Ahli waris tidak mempunyai kewajiban 
untuk melunasi hutang, hibah wasiat, dan 
beban lainnya (penafsiran Pasal 1100 
B.W secara a contrario). Namun 
penolakan ini harus dinyatakan secara 
tegas dengan suatu pernyataan yang 
dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri 
wilayah hukum tempat warisan terbuka. 
Dengan adanya penolakan itu, maka ahli 
waris dianggap tidak pernah menjadi ahli 
waris (Pasal 1058 B.W). Anak-anak juga 
tidak mempunyai hak untuk menggantikan 
tempatnya apabila ahli waris meninggal 
dunia (Pasal 1060 B.W). Kepada pihak 
ketiga/kreditor yang hendak menuntut 
pelunasan utang, dapat meminta 
dikuasakan oleh hakim untuk dan atas 

nama pewaris sebagai pengganti ahli 
waris untuk menerima warisan yang 
ditolaknya (Pasal 1061 B.W). 

2. Kewarisan Dalam Hukum Islam 
Pada intinya di dalam Hukum Islam 

pewarisan rukunnya terdiri atas : 
1. Pewaris, adalah orang yang 

meninggal dunia, yang 
hartanya diwarisi oleh ahli 
waris. 

2. Ahli Waris, yaitu orang yang 
mendapatkan warisan dari 
pewaris, baik karena hubungan 
kkerabatan maupun karena 
perkawinan. 

3. Warisan, adalah sesuatu yang 
ditinggalkan oleh orang yang 
meninggal dunia, baik berupa 
benda bergerak maupun benda 
tak bergerak. 

Mengenal dasar hukum pewarisan, 
dijabarkan dalam KHI, landasan 
normatifnya yaitu Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 
1991 No. 154 Tahun 1991 tentang 
Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Dasar 
hukumnya belum berupa peraturan 
perundang-undangan, namun ketentuan-
ketentuan KHI banyak yang telah menjadi 
yurisprudensi sehingga kedudukannya 
sama dengan undang-undang. 

Menurut Pasal 171 butir a KHI 
mengartikan hukum kewarisan adalah 
“hukum yang mengatur tentang 
kepindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 
siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan 
berapa bagian masing-masing”. Dengan 
demikian untuk timbulnya pewarisan, 
terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya 
orang yang meninggalkan harta warisan, 
ada orang yang menerima hak sebagai 
ahli waris dan harta peninggalan. Ahli 
waris ialah orang yang menggantikan 
pewaris di dalam kedudukannya terhadap 
warisan, baik untuk seluruhnya, maupun 
untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga 
disebut ahli waris di bawah titel umum. 
Harta warisan atau disingkat warisan ialah 
segala harta kekayaan orang yang 
ditinggalkan oleh orang yang meninggal 
duni berupa semua harta kekayaan 
setelah dikurangi dengan semua 
hutangnya. 



JURISDICTIE JOURNAL VOL.3/VII/2018 

51 

 

Di dalam Hukum Islam dikenal 
adanya harta peninggalan dan harta 
waris. Pasal 171 huruf di KHI mengartikan 
harta peninggalan adalah “harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa harta benda yang menjadi miliknya 
maupun hak-haknya”. Sedangkan harta 
warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI 
adalah “harta bawaan ditambah bagian 
dari harta bersama setelah digunakan 
untuk keperluan pewaris selama sakit 
sampai meninggalnya biaya-biaya 
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran 
hutang dan pemberian untuk kerabat”. Hal 
ini berarti jika harta peninggalan 
merupakan keseluruhan harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris dan masih 
belum dikurangi oleh biaya-biaya maupun 
pembyaran hutang. Disebut dengan harta 
waris adalah harta peninggalan termasuk 
di dalamnya adalah hutang-hutang yang 
ditinggalkan oleh pewaris. 

Pengertian pewaris menurut pasal 
171 huruf b KHI adalah “orang yang pada 
saat meninggalnya atau yang dinyatakan 
meninggal berdasarkan putusan 
Pengadilan beragama Islam, 
meninggalkan ahli waris dan harta 
peninggalann”. Sedangkan pengertian ahli 
waris menurut pasal 171 huruf c KHI 
sebagai berikut : “orang yang pada saat 
meninggal dunia mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam dan tidak 
terhalang karena hukum untuk menjadi 
ahli waris”. Di dalam hukum Islam untuk 
menjadi ahli waris disyaratkan harus 
beragama Islam dengan menunjukkan 
identitas atau pengakuan atau amalan 
atau kesaksian. Bagi anak yang baru lahir 
atau yang belum dewasa mengenai 
agama menganut agama ayahnya pada 
Pasal 172 KHI. 

Harta warisan (Arab; mirath) dalam 
Islam dijelaskan sebagai berikut : 

a. Harta warisan itu adalah harta 
yang benar-benar hak milik 
pewaris almarhum yang 
berwujud benda maupun tidak 
berwujud yang telah bersih dari 
kewajiban keagamaan dan 
keduniawian yang dapat 
dibagi-bagikan kepada para 
ahli waris. 

b. Agar harta warisan itu bersih 
dan dapat dibagi-bagikan, 
maka harta itu sudah dikurangi 
dengan : 
1. Semua biaya yang belum 

atau sudah dikeluarkan 
untuk keperluan 
pengobatan ketika pewaris 
sakit sampai wafatnya. 

2. Semua biaya untuk 
mengurus dan 
menyelesaikan 
pemakaman jenazah 
pewaris, seperti biaya 
memandikan, 
mengkafankan 
(membungkus jenazah), 
menggali kuburan, dan 
sebagainya. 

3. Semua kewajiban agama 
yang belum dipenuhi 
pewaris, seperti 
pembayaran zakat harta, 
zakat fitrah dan sedekah 
infaq atau wakaf yang 
pernah dinyatakannya. 

4. Semua kewajiban duniawi 
pewaris yang belum 
dipenuhi, seperti hutang-
hutang yang belum 
dilunasi, tebusan gadai 
yang belum diselesaikan, 
dan sebagainya. 

5. Harta yang telah 
diwasiatkan pewaris ketika 
hidupnya kepada 
seseorang, yang jumlahnya 
tidak melebihi 1/3 bagian 
dari harta warisan yang 
ditinggalkan. 

Semua biaya dan kewajiban di 
atas harus segera diselesaikan oleh ahli 
waris sebatas pada nilai harta warisan 
saja. Apabila harta warisan tidak 
mencukupi maka kekurangannya hanya 
sebagai kewajiban moral ahli waris. Dalam 
arti melunasi kekurangan atau tidak, 
bukan menjadi kewajiban yuridis ahli 
waris. Kewajiban sebagaimana tersebut 
diatas menjadi beban para ahli warisnya. 
Sebagaimana pasal 175 KHI, bahwa : 
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris 

adalah : 
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a. mengurus dan menyelesaikan 
sampai pemakaman jenazah 
selesai; 

b. menyelesaikan baik hutang-hutang 
berupa pengobatan, perawatan, 
termasuk kewajiban pewaris 
maupun penagih hutang; 

c. menyelesaikan wasiat pewaris; 
d. Tanggung jawab ahli waris 

terhadap hutang atau kewajiban 
pewaris hanya terbatas pada 
jumlah atau nilai harta 
peninggalannya. 

Di dalam hukum Islam sebab-sebab 
seseorang menerima warisan ada empat 
sebab, yaitu : 

a. Hubungan darah (nasab), yaitu 
keluarga terdekat dan masih 
mempunyai kesatuan dalam darah 
secara turun temurun baik laki-laki 
maupun perempuan. 

b. Perkawinan yang sah menurut 
hukum Islam, yaitu suatu 
perkawinan yang sah menurut 
hukum Islam kalau memenuhi 
rukun-rukun dan syarat-syarat 
yang diperlukan dalam perkawinan 
itu. 

c. Pemberi kemerdekaan kepada 
hamba (budak belian), yaitu 
perbudakan merupakan suatu 
pemerasan tenaga, pikiran, dan 
hak orang lain. 

d. Hubungan kesamaan agama 
Islam, yaitu kalau terjadi peristiwa 
hukum kematian, tetapi yang 
meninggal itu tidak mempunyai 
keturunan dalam hubungan nasab 
berarti nasib harta warisan yang 
ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan 
kepemilikannya kepada yang 
berhak. 

Sedangkan di dalam Pasal 174 KHI yang 
menentukan sebagai berikut : 
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri 

dari : 
a. menurut hubungan darah: 

-  golongan laki-laki terdiri dari : 
ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, paman dan kakek; 

- golongan perempuan terdiri 
dari : ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan, dan 
nenek. 

b. menurut hubungan perkawinan 
terdiri dari : duda dan janda; 

2. Apabila semua ahli waris ada, maka 
yang berhak mendapat warisan hanya 
: anak, ibu, janda dan duda. 

Selain itu, ahli waris terhalang 
memperoleh bagian waris dalam hal : 
a. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. 

Orang yang keluar dari agama Islam 
tidak mempunyai hak mewaris dari 
anggota keluarganya yang masih tetap 
beragama Islam. Dan murtad dirinya 
bukan pewaris terhadap keluarganya 
yang beragam Islam; 

b. Bukan pemeluk agama Islam. Bagi 
anggota keluarga yang tidak memeluk 
agama Islam akan kehilangan hak 
mewaris dari keluarga yang beragama 
Islam. Dan keluarga yang beragama 
Islam itu tidak dapat mewaris harta 
warisan dari anggota keluarga yang 
tidak beragama Islam. 

c. Pembunuh, yaitu anggota keluarga 
yang membunuh keluarganya baik 
dengan maksud supaya dapat 
menerima warisan maupun maksud 
lain, maka dirinya sebagai pembunuh 
tidak dapat menerima bagian dari 
harta warisan orang yang dibunuhnya. 

Pasal 171 huruf e KHI menentukan bahwa 
“harta warisan adalah harta bawaan 
ditambah bagian dari harta bersama 
setelah digunakan untuk keperluan 
pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah 
(Tajhiz), pembayaran utang dan 
pemberian untuk kerabat”. 
 Mengenai macam-macam harta 
tersebut diatas dijelaskan lebih lanjut oleh 
Abdul Ghofur Anshori sebagai berikut : 

Harta kekayaan adalah semua 
harta yang dimiliki oleh seseorang 
secara pribadi dari atau secara 
bersama-sama pada waktu orang 
itu masih hidup. Harta peninggalan 
adalah harta kekayaan yang telah 
ditinggalkan pewaris. Kekayaan ini 
menjadi milik pewaris sebelum 
diadakan tindakan pemurnian. 
Jenis bendanya ialah harta benda 
(baik bergerak maupun tidak) dan 
hak-hak yang mempunyai nilai 
kebendaan atau hak yang 
mengikuti bendanya. Adapun harta 
warisan adalah harta peninggalan 
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setelah diadakan tindakan 
pemurnian. 

 Harta peninggalan setelah 
dilakukan pemurnian, misalnya untuk 
biaya perawatan, pemakaman dan 
keperluan lainnya disebut sebagai harta 
warisan. Harta warisan inilah yang 
menjadi hak para ahli warisnya, di 
antaranya anak, duda dan janda dengan 
perhitungan sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 176 KHI, yang menentukan : 
“Anak perempuan bila hanya seorang, ia 
dapat separo bagian, bila dua orang atau 
lebih mereka bersama-sama mendapat 
dua pertiga bagian, dan apabila anak 
perempuan bersama-sama dengan anak 
laki-laki, maka bagian anak laki-laki 
adalah dua dibanding satu dengan anak 
perempuan”. 
B. Penolakan Pewarisan Dalam Hukum 
Islam 
 Di dalam hukum Islam pewarisan 
ada diluar kehendak sendiri yang dikenal 
dengan asas ijbari, yaitu melakukan 
sesuatu di luar kehendak sendiri, jika 
dikaitkan dengan hukum waris berarti 
“terjadi peralihan harta seseorang yang 
telah meninggal dunia kepada yang masih 
hidup dengan sendirinya, maksudnya 
tanpa ada perbuatan hukum atau 
pernyataan kehendak dari si pewaris, 
bahkan si pewaris (semasa hidupnya) 
tidak dapat menolak atau menghalang-
halangi terjadi peralihan tersebut. Hal ini 
berarti maksud dari paksaan tersebut 
adalah dengan meninggalnya seseorang, 
maka ada unsur keharusannya 
(ijbari/compulsory) terutama terlihat dari 
segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) 
menerima berpindahnya harta pewaris 
kepadanya sesuai dengan jumlah dunia 
pada suatu ketika, tidak perlu 
merencanakan penggunaan hartanya 
setelah ia meninggal dunia kelak, karena 
dengan kematiannya, secara otomatis 
hartanya akan beralih kepada ahli 
warisnya dengan bagian yang sudah 
dipastikan. 
 Sehubungan dengan harta waris, 
menurut Hukum Waris Islam sebagaimana 
diuraikan dalam kitab-kitab Fiqih, tidak 
disebutkan jenis dan bentuk harta 
warisan, tidak dibedakan antara harta 
warisan dan harta peninggalan, disini juga 
tidak dikemukakan apakah warisan itu 

bernilai ekonomis atau tidak bernilai 
ekonomis, tidak dibedakan antara yang 
bernilai magis-religius dan tidak bernilai 
magis-religius, tidak dibedakan antara 
harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, 
harta pencarian, harta bawaan, harta 
pemberian hadiah, dan tidak ada warisan 
kedudukan, jabatan, atau warisan 
manusia (budak), dan sebagainya. 
 Harta warisan menurut hukum 
Islam adalah semua harta yang 
meninggalkan pewaris karena wafatnya, 
yang telah bersih dari kewajiban-
kewajiban keagamaan dan keduniawian 
yang dapat dibagi-bagikan kepada para 
ahli waris, pria atau wanita sebagaimana 
telah ditentukan berdasarkan kitab Al-
Qur’an dan Al-Hadist serta kesepekatan 
para ulama. Hal ini berarti harta warisan 
yang akan dibagikan kepada para ahli 
waris harus dalam keadaan bersih/netto. 
Semua biaya dan kewajiban di atas harus 
segera diselesaikan oleh para ahli waris 
sebatas pada nilai harta warisan saja. 
Apabila harta warisan tidak mencukupi 
maka kekurangannya hanya sebagai 
kewajiban moral ahli waris. Dalam arti 
melunasi kekurangan atau tidak, bukan 
menjadi kewajiban yuridis ahli waris. 

Adapun asas ijbari dalam 
kewarisan Islam terjadi dalam hal : 

a. Segi peralihan harta 
b. Segi jumlah pembagian 
c. Segi kepada siapa harta itu 

bersih 
Segi peralihan harta maksudnya, 

dalam hukum Islam pemeliharaan harta 
dari orang yang meninggal kepada orang 
yang masih hidup berlaku dengan 
sendirinya tanpa usaha dari yang akan 
meninggal atau kehendak yang akan 
menerima. Cara pemeliharaan ini disebut 
ijbari. 

Menurut Afdol, di dalam KHI pada 
dasarnya terdapat 3 (tiga) macam gugatan 
ahli waris, yaitu : 

1. Dzawil Furud, sebagaimana 
yang disebut dalam Pasal 192 
KHI. Ahli waris ini antara lain : 
ayah, ibu, janda, duda, anak 
perempuan. Bagian warisan 
mereka masing-masing sudah 
ditentukan menurut Al-Qur’an 
dan Al-Hadist. 
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2. Ashabah, disebut dalam pasal 
193 KHI, ahli waris ini antara 
lain : anak-anak laki-laki, baik 
sendiri maupun bersama-sama 
anak perempuan, dan kalau 
tidak ada anak laki-laki maka 
ayah sebagai Ashabah. Ahli 
waris ashabah mendapat 
semua harta waris ketika ia 
sebagai satu-satunya ahi waris, 
dan memperoleh sebesar sisa 
sesudah bagian-bagian harta 
waris diberikan kepada Dzawil 
Furud. 

3. Mawali atau ahli waris 
pengganti, terdapat di dalam 
pasal 185 KHI. Ahli waris 
pengganti adalah ahli waris 
yang menggantikan seseorang 
untuk memperoleh bagian 
warisan yang tadinya akan 
diperoleh oleh orang digantikan 
itu seandainya ia masih hidup. 
Orang yang digantikan itu ialah 
penghubung antara ahli waris 
pengganti dengan pewaris. 

Meskipun sebagai ahli waris yang 
dapat mewaris ada kemungkinan 
terhalang untuk menerima bagian harta 
warisan, sebagaimana pasal 173 KHI, 
yang menentukan sebagai berikut : 

Seseorang terhalang menjadi ahli 
waris apabila dengan putusan hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, dihukum karena : 

a. dipersalahkan telah membunuh 
atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pada 
pewaris; 

b. dipersalahkan secara 
membunuh telah mengajukan 
pengaduan bahwa pewaris 
telah melakukan suatu 
kejahatan yang diancam 
dengan hukuman 5 (lima) 
tahun penjara atau hukuman 
yang lebih berat. 

Selain hal diatas, ahlli waris 
terhalang memperoleh bagian warisan 
dalam hal sebagai    

berikut : 
a. Murtad, yaitu keluar dari 

agama Islam. Orang yang 
keluar dari agama Islam tidak 
mempunyai hak mewaris dari 

anggota keluarganya yang 
masih tetap beragama Islam. 
Dan murtad dirinya bukan 
pewaris terhadap keluarganya 
yang beragama Islam; 

b. Bukan pemeluk agama Islam. 
Bagi anggota keluarga yang 
tidak memeluk agama Islam 
akan kehilangan hak mewaris 
dari keluarga yang beragama 
Islam. Dan keluarga yang 
beragama Islam itu tidak dapat 
mewaris harta warisan dari 
anggota keluarga yang tidak 
beragama Islam. 

c. Pembunuh, yaitu anggota 
keluarga yang membunuh 
keluarganya baik dengan 
maksud supaya dapat 
menerima warisan maupun 
maksud lain, maka dirinya 
sebagai pembunuh tidak dapat 
menerima bagian dari harta 
warisan orang yang 
dibunuhnya. 

Mewaris berhubungan dengan 
pembagian harta. Pada umumnya dilihat 
dari segi jenjangnya menurut Abdul 
Ghofur Anshori “harta dapat dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu harta 
kekayaan, harta peninggalan dan harta 
warisan”. 

Pasal 171 huruf e KHI menentukan 
bahwa “harta warisan adalah harta 
bawaan ditambah bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk 
keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan 
jenazah(Tajhiz), pembayaran utang dan 
pemberian untuk kerabat”. 

Mengenai macam-macam harta 
tersebut di atas dijelaskan lebih lanjut oleh 
Abdul Ghofur Anshori sebagai berikut : 

Harta Kekayaan adalah semua 
harta yang dimiliki oleh seseorang secara 
pribadi dan atau secara bersama-sama 
pada waktu orang itu masih hidup. Harta 
peninggalan adalah harta kekayaan yang 
telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan ini 
menjadi milik pewaris sebelum diadakan 
tindakan pemurnian. Jenis bendanya ialah 
harta benda (baik bergerak maupun tidak) 
dan hak-hak yang mempunyai nilai 
kebendaan atau hak yang mengikuti 
bendanya. Adapun harta warisan adalah 
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harta peninggalan setelah diadakan 
tindakan pemurnian. 

Ahli waris mempunyai hak untuk 
mendapatkan bagian harta warisan, 
namun hak tersebut disertai dengan 
kewajiban. Perihal kewajiban ahli waris, 
pasal 175 KHI menentukan sebagai 
berikut : 

1. Kewajiban ahli waris terhadap 
pewaris adalah : 
a. mengurus dan 

menyelesaikan sampai 
pemakaman jenazah 
selesai; 

b. menyelesaikan baik 
hutang-hutang berupa 
pengobatan, perawatan, 
termasuk kewajiban 
pewaris maupun penagih 
hutang; 

c. menyelesaikan wasiat 
pewaris; 

d. membagi harta warisan di 
antara ahli waris yang 
berhak. 

2. Tanggung jawab ahli waris 
terhadap hutang atau 
kewajiban pewaris hanya 
terbatas pada jumlah atau nilai 
harta peninggalnya. 

Kemudian bagaimana dengan harta yang 
tidak dapat dibagi-bagi karena sifatnya, 
bentuknya, tujuannya, kegunaannya dan 
keterbatasannya, seperti rumah/tanah 
kerabat (rumah gadang, tanah pusaka 
tertentu), alat perlengkapan adat, seperti 
pakaian kebesaran adat, senjata (keris, 
tumbak) yang sifatnya terbatas, yang tidak 
(belum) mungkin dibagi-bagikan kepada 
para waris. Menurut penulis diselesaikan 
dengan musyawarah mufakat para ahli 
waris bersangkutan untuk ditangguhkan 
pembagiannya, dengan pengertian bahwa 
terhadap harta warisan itu tetap melekat 
hak-hak bagian dari semua waris. 

Harta peninggalan setelah 
dilakukan pemurnian, misalnya untuk 
biaya perawatan, pemakaman dan 
keperluan lainnya disebut sebagai harta 
warisan. Harta warisan inilah yang 
menjadi hak par ahli warisnya, di 
antaranya anak, duda dan janda dengan 
perhitungan sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 176 KHI sebagaimana di 
atas. 

Ketentuan di atas dijelaskan lebih 
lanjut oleh pasal 185 KHI : 

1. Ahli waris yang meninggal lebih 
dahulu daripada si pewaris, 
maka kedudukannya dapat 
digantikan oleh anaknya, 
kecuali mereka yang tersebut 
dalam pasal 173; 

2. Bagian ahli waris pengganti 
tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang 
sederajat dengan yang diganti. 

Mengenai ahli waris pengganti ini 
tidak jarang menimbulkan suatu 
permasalahan, karena kadang timbul 
persepsi yang berbeda, sesuai dengan 
yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai 
berikut : 

…membuktikan adanya 
penggantian tempat dalam hukum 
kewarisan Islam, baik dalam garis 
lurus ke bawah, ke atas serta garis 
ke samping. Beliau berusaha 
merumuskan pengertian 
penggantian tempat tersebut 
menurut hukum kewarisan Islam. 
Menurut beliau yang dimaksud 
dengan garis pokok penggantian 
adalah “suatu cara untuk 
menentukan siapa-siapa ahli waris. 
Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri 
sebagai ahli waris. Dia bukan 
menggantikan ahli waris yang lain”. 
Hal di atas menunjukan bahwa 

untuk mengetahui mengenai ahli waris 
pengganti terlebih dahulu harus diketahui 
pihak-pihak yang menjadi ahli waris, 
karena ada ahli waris langsung maupun 
ahli waris tidak langsung, sesuai dengan 
yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai 
berikut : 

Jika seseorang meninggal dunia, 
yang tampil sebagai ahli waris 
terdiri dari berbagai macam, 
misalnya anak, cucu, saudara, 
bapak-ibu dan kakak serta nenek. 
Dari sekian ahli waris yang ada ini, 
perlu diadakan penyaringan atau 
penentuan siapa-siapa yang 
berhak memperoleh bagian 
warisan. Jika antara pewaris 
dengan ahli waris tidak ada 
penghubung, bisa dikatakan orang 
tersebut mewaris langsung. 
Misalnya seorang anak mewaris 
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dari orang tuanya. Jika antara 
pewaris dengan ahli waris tidak 
ada lagi penghubung yang masih 
hidup, dapat dikatakan ahli waris 
tersebut mewaris karena 
penggantian tempat.” 

 Terhadap pembagian warisan 
berdasarkan hukum Islam, dimungkinkan 
seorang ahli waris menjadi terhalang 
untuk mewaris, yang dikenal dengan 
nama hijab. Pengertian hijab adalah 
“dindingan atau penutup atau penghalang 
bagi ahli waris yang semestinya mendapat 
bagian menjadi tidak mendapat atau 
berkurang dari bagian yang semestinya, 
karena masih ada ahli waris yang lebih 
dekat pertaliannya dengan orang yang 
meninggal”. 

Berpijak dari hukum waris Islam 
“terjadi peralihan harta seseorang yang 
telah meninggal dunia kepada yang masih 
hidup dengan sendirinya, maksudnya 
tanpa ada perbuatan hukum atau 
pernyataan kehendak dan si pewaris, 
bahkan si pewaris (semasa hidupnya) 
tidak dapat menolak atau menghalang-
halangi terjadi peralihan tersebut”, dan 
kewajiban ahli waris disertai tanggung 
jawab di antaranya tanggung jawab ahli 
waris terhadap hutang atau kewajiban 
pewaris hanya terbatas pada jumlah atau 
nilai harta peninggalannya. Hal ini berarti 
bahwa dalam hukum Islam tidak 
mengenal tanggung jawab melebihi harta 
benda pewaris. 

Pelenturan dan terobosan yang 
dilakukan KHI ialah dengan cara 
mengkonstruksi “wajibah wasiat” atau 
“wasiat wajibah”, sebagai jalan 
pemecahan yang memberi hak dan 
kedudukan bagi anak angkat untuk 
memperoleh harta warisan orang tua 
angkat untuk memperoleh harta warisan 
orang tua angkat. Konstruksi itulah yang 
dirumuskan dalam pasal 209 ayat 2 KHI, 
yang berbunyi : “terhadap anak angkat 
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 
(1/3) dari harta warisan orang tua 
angkatnya”. Perihal wasiat wajibah, KHI 
tidak memberikan definisi, Suparman 
Usman mendefinisikan wasiat wajibah 
sebagai wasiat yang pelaksanaannya 
tidak dipengaruhi atau tidak bergantung 
kepada kehendak orang yang meninggal 

dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak 
memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut 
di ucapkan, dituliskan atau di kehendaki, 
tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada 
alasan-alasan hukum yang membenarkan 
bahwa wasiat tersebut harus 
dilaksanakan. “Wasiat Wajibah adalah 
wasiat yang diperuntukan kepada para 
ahli waris atau kerabat yang tidak 
memperoleh bagian harta warisan dari 
orang yang wafat, karena adanya suatu 
halangan syara’. Misalnya cucu yang tidak 
mendapatkan harta warisan disebabkan 
terhalang oleh keberadaan paman 
mereka, anak angkat yang tidak termasuk 
ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya 
sangat berarti bagi si mayit. 

Melalui ketentuan pasal 209 ayat 2 
KHI yang mengkontruksi kedudukan 
“wasiat wajibah” terhadap anak angkat, 
pada dasarnya, Hukum Islam yang 
berlaku di Indonesia sekarang, telah 
memberi kedudukan “positif” kepada anak 
angkat berhak mendapat bagian harta 
warisan orang tua angkat. Sebab ada atau 
tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan 
sendirinya menurut hukum dianggap ada 
wasiat. Itulah makna “wasiat wajibah”. 
Akan tetapi, perlu diingat, kedudukan 
wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya : 

- tidak mengubah status anak 
angkat menjadi anak kandung 

- tidak memberi kedudukan dan 
hak untuk mewaris secara 
keseluruhan harta peninggalan 
orang tua angkat 

- tidak sama bagian anak angkat 
dengan bagian anak kandung, 

- bagian anak angkat sebanyak-
banyaknya hanya bis 1/3 
bagian. 

Kontruksi wasiat wjibah diatur 
secara timbale balik dalam pasal 209 KHI. 
Pada pasal 209 ayat 2 dikontruksi wasiat 
wajibah kepada anak angkat atas harta 
peninggalan orang tua angkat, maka pada 
pasal 209 ayat 1 KHI, dikontruksi pula 
wasiat wajibah kepada orang tua angkat 
atas harta peninggalan anak angkat, yang 
menentukan : “Harta penginggalan anak 
angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 
176 sampai dengan pasal 193 tersebut di 
atas, sedangkan terhadap orang tua 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 



JURISDICTIE JOURNAL VOL.3/VII/2018 

57 

 

bagian dari harta warisan anak 
angkatnya”. 
C. Penolakan Pewarisan Dalam Hukum 
BW 
 Penolakan ahli waris dalam hukum 
perdata adalah diperkenankan dan 
terdapat 2 (dua) kemungkinan penolakan 
tersebut yaitu : 1) harta kekayaannya jauh 
lebih besar dibandingkan dengan para ahli 
waris yang lainnya dan 2) mengetahui 
bahwa harta peninggalan pewaris tiak 
mencukupi untuk membayar utang-utang 
pewaris, sehingga dengan menolak 
sebagai ahli waris maka akan terbebas 
dari kewajiban untuk membayar utang-
utang pewaris. Penolakan sebagai ahli 
waris harus dilakukan secara tegas 
dengan mengajukan penetapan dari 
Pengadilan Negeri sebagai suatu lembaga 
yang mempunya wewenang untuk 
menerbitkan penetapan penolakan 
sebagai ahli waris. 
D. Kewenangan Notaris Membuat Surat 
Pernyataan  

Notaris merupakan jabatan tertentu 
yang menjalankan profesi dalam 
pelayanan hukum kepada masyarakat. 
Notaris adalah Pejabat Umum yang 
diangkat  oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Idonesia yang 
diberikan kewenangan secara atributif 
berdasarkan Undang-undang dan bekerja 
untuk kepentingan masyarakat, bangsa 
dan negara. Profesi Notaris membutuhkan 
payung hukum untuk melaksanakan 
fungsi dan perannya dengan benar. 
Peraturan perundang-undangan yang 
dijadikan acuan dalam menjalankan 
profesi Notaris adalah Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5491 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4432, (selanjutnya 
disingkat UUJN). 
 Notaris menurut Pasal 1 angka 1 
UUJN adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik 
dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainnya. Pasal 1 angka 1 Notaris 
adalah pejabat umum yang berwenang 
untuk membuat akta otentik  dan 
kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini. Akta 
lainnya yang dimaksud adalah “semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan 
dalm akta otentik. Hal ini berarti bhawa 
Notaris adalah pejabat umum untuk 
membuat akta, sedangkan jika terdapat 
pejabat lainnya yang mempunyai 
wewenang membuat akta otentik 
merupakan pejabat khusus. 
 Kewenangan lain dari Notaris 
adalah membuat perjanjian, misalnya 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), 
akta pengakuan hutang, sewa menyewa 
dan lain sebagainya, ketetapan dalam 
bentuk pernyataan misalnya mengenai 
surat keterangan waris, wasiat dan lain 
sebagainya. Surat pernyataan penolakan 
sebagai ahli waris bukan merupakan 
kewenangan dari Notaris, sehingga surat 
pernyataan penolakan warisan bagi para 
ahli waris yang lain tidak ada urgensinya. 
 Komar Andasasmita menjelaskan 
definisi Notaris dengan unsure sebagai 
berikut : 

a. Notaris itu adalah pejabat 
umum; 

b. Yang satu-satunya berwenang 
untuk membuat akta otentik; 

c. Mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan ketetapan yang 
diharuskan oleh sesuatu 
peraturan umum atau 
dikehendaki oleh yang 
berkepentingan agar 
dinyatakan dalam suatu akta 
otentik; 

d. Menjamin kepastian 
tanggalnya; 

e. Memberikan grosse, salinan 
dan kutipannya; 

f. Kesemuanya itu jika (sebegitu 
jauh) pembuatan akta-akta itu 
oleh peraturan umum tidak 
pula ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat 
umum lainnya. 
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1. Notaris adalah pejabat umum, Notaris 
adalah pejabat umum merupakan 
terjemahan dari istilah openbare 
ambtenaren. Salah satu dari 
ambtenaran adalah pejabat. Dengan 
demikian openbare ambtenaran adalah 
pejabat yang mempunyai tugas yang 
bertalian dengan kepentingan public, 
sehingga tepat jika openbare 
ambtenaran diartikan sebagai pejabat 
public. Pejabat umum diartikan sebagai 
pejabat yang diserahi tugas untuk 
membuat akta otentik yang melayani 
kepentingan public, dan dikualifikasi 
seperti itu diberikan kepada Notaris. 
Meskipun Notaris sebagai pejabat 
umum atau public, “ia bukan pegawai 
menurut undang-undang/peraturan-
peraturan kepegawaian negeri, ia tidak 
menerima gaji, tetapi menerima 
honorarium dari clientnya berdasarkan 
peraturan”. 

2. Notaris satu-satunya yang berwenang 
membuat akta otentik. Penggunaan 
perkataan satu-satunya (uitsluitend) 
dimaksudkan untuk memberikan 
penegasan, bahwa Notaris adalah 
satu-satunya yang mempunya 
wewenang umum itu, tidak turut para 
penjabat lainnya. Semua pejabat 
lainnya hanya mempunyai wewenang 
tertentu artinya wewenangnya tidak 
meliputi lebih dari pada pembuatan 
akta otentik yang secara tegas 
ditugaskan kepadanya oleh undang-
undang. Notaris merupakan pejabat 
umum yang mempunyai wewenang 
membuat akta, sedangkan pejabat lain 
diberi wewenang oleh undang-undang 
sifatnya khusus yakni sebatas yang 
ditetapkan dalam undang-undang 
tersebut. 

3. Mengenal semua perbuatan, perjanjian 
dan ketetapan yang diharuskan oleh 
sesuatu peraturan umum atau 
dikehendaki oleh yang berkepentingan 
agar dinyatakan dalam suatu akta 
otentik. Wewenang umum Notaris 
tersebut meliputi perbuatan, perjanjian 
dan ketetapan atau yang dikehendaki 
oleh pihak yang berkepentingan atau 
penghadapnya. Wewenangnya 
terbatas apada pembuatan akta-akta 
dibidang hukum keperdataan. 
Pembatalan lainnya dari wewenang 

Notaris dinyatakan dengan perkataan-
perkataan “mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan ketetapan”. 

4. Menjamin kepastian tanggalnya, 
sebagai suatu akta dalam arti formal 
terjamin kebenaran/kepastian tanggal 
dari akta itu, kebenaran tandatangan 
yang terdapat dalam akta itu, identitas 
dari orang-orang yang hadir 
(comparanten), demikian juga tempat di 
mana akta itu dibuat dan sepanjang 
mengenai akta partij, bahwa para pihak 
ada menerangkan seperti yang 
diuraikan dalam akta itu, sedangkan 
kebenaran dari keterangan-keterangan 
itu sendiri hanya pasti antara pihak-
pihak sendiri. 

5. Memberikan grosse, salinan dan 
kutipannya, grosse akta, dimana 
dengan adanya irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan 
hukum sama dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kepastian, sehingga pelaksanaannya 
tidak perlu dilakukan melalui 
mengajukan gugatan, melainkan dapat 
digunakan untuk melakukan eksekusi. 
Perihal akta otentik didalam Hukum 

Perdata diatur pada buku IV tentang 
pembuktian dan daluwarsa, Menurut 
Pasal 1868 B.W., “Akta otentik ialah akta 
yang di dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang dibuat oleh atau 
dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 
dibuatnya”. Akta otentik yaitu akta yang 
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa, namun 
tidak ada penjelasan lebih lanjut yang 
dimaksud dengan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa, sesuai dengan 
yang dikemukakan oleh Lumban Tobing, 
bahwa Pasal 1868 B.W., hanya 
menerangkan bahwa apa yang dinamakan 
akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan 
diapa yang dimaksud pejabat umum itu, 
juga tidak menjelaskan tempat di mana ia 
berwenang sedemikian sampai di mana 
batas-batas wewenangnya dan 
bagaimana bentuk  menurut hukum yang 
dimaksud, sehingga pembuat undang-
undang masih harus membuat peraturan 
perundang-undangan untuk mengatur hal-
hal tersebut, yang berarti jika pejabat 
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umum yang dimaksud adalah Notaris, 
maka eksistensi dari UUJN merupakan 
peratutan pelaksanaan dari ketentuan 
Pasal 1868 B.W. 
 Dengan demikian akta otentik itu 
ada 2 macam yaitu : 

1. akta yang dibuat oleh pejabat 
yang sering disebut dengan 
akta pejabat (ambtelijk akta); 
dan, 

2. akta otentik yang dibuat di 
hadapan pejabat yang sering 
disebut dengan akta partai 
(partij akta). 

 
 
Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) telah jelas mengatur yaitu 
orang Islam berlaku hukum waris 
Islam, kecuali, pewaris dan ahli 
waris pindah agama. Artinya, 
mereka sudah melepaskan diri dari 
hukum Islam. 

Akta penolakan warisan 
oleh ahli waris beda agama yang 
dibuat di hadapan notaris tidak ada 
urgensinya, karena : 1) didalam 
hokum Islam tanggung jawab ahli 
waris atas hutang-hutang pewaris 
tidak lebih dari harta peninggalan 
pewaris sebagaimana pasal 175 
ayat (2) KHI, 2) notaris tidak 
mempunyai wewenang membuat 
akta penolakan warisan dan 
termasuk wewenang pejabat lain 
sebagaimana pasal 15 ayat (1) 
UUJN, dan 3) akta penolakan 
warisan dibuat oleh pejabat lain 
dalam hal ini Pengadilan Negeri 
dengan menerbitkan suatu 
penetapan penolakan warisan 
sebagaimana pasal 1058 BW. 
Meskipun telah diterbitkan akta 
atau surat penolakan warisan, ahli 
waris yang berbeda agama tidak 
diperkenankan untuk menguasai 
harta bawaan dan harta gono gini 
pewaris yang dikuasainya. 

 Pertimbangan hakim 
Pengadilan Agama Jakarta Timur 
dalam keputusannya Nomor 
1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk 
membuat  akta penolakan hak 
waris oleh notaris karena dalam 

gugatan oleh penggugat tidak 
dicantumkan pula mengenai harta 
warisan, sehingga putusannya 
gugatan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaasrd), atau 
yang dalam istilah sehari-hari 
dikalangan praktisi hokum disebut 
dengan di-NO, merupakan putusan 
hakim yang secara tegas 
menyatakan gugatan tidak dapat 
diterima. Pada gugatan yang 
demikian penggugat dapat 
mengajukan gugatan kembali dan 
tidak termasuk neb is inidem, 
Karena materi gugatan belum 
diperiksa. 

Hendaknya menghadapi 
permasalahan yang demikian, ahli 
waris yang berbeda agama tidak 
mengajukan pembuatan akta 
penolakan sebagai ahli waris baik 
dihadapan notaris maupun 
mengajukan permohonan 
penetapan pada Pengadilan 
Negeri, karena tidak ada 
urgensinya, mengingat hokum 
Islam tidak mengenai penolakan 
sebagai ahli waris. Selain itu 
dengan pengajuan permohonan 
penolakan dimaksudkan untuk 
menguasai harta benda pewaris, 
padahal meskipun berbeda agama 
dengan pewaris, ahli waris tersebut 
masih mendapatkan bagian harta 
warisan, hanya saja bukan sebagai 
ahli waris melainkan bagian atas 
dasar wasiat wajibah yang 
besarnya tidak lebih 1/3 dari 
seluruh harta warisan pewaris 
sebagaimana pasal 209 ayat (2) 
KHI. 

 Hendaknya hakim dalam 
pertimbangan tidak membahas 
mengenai akta penolakan warisan 
yang dibuat dihadapan notaris, 
karena akta penolakan tersebut 
tidak mempunyai kepastian hukum, 
dan hakim harus menegakkan 
hokum, bahwa dalam KHI atau 
menurut agama Islam, tidak 
dikenal adanya penolakan hak 
mewaris, agar putusannya 
mempunyai kepastian hukum.
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ABSTRACT 
The regulation of collateral is clearly and explicitly stated in Law Number 14 Year 1967 
concerning Banking Article 24 paragraph (1) stating that "Commercial banks do not give 
unsecured credit to anyone". However, over time the obligation of the presence of collateral 
that is in harmony with the basic principle of credit is considered no longer a decisive factor 
in the obedience of someone paying credit. Changes in banking regulations explicitly shift 
the position of collateral, if previously contained clearly into a mandatory element, after the 
change of regulation then the guarantee is only a means of support. So it can be interpreted 
that the provision of credit can be done even though no inclusion of collateral or collateral in 
it. The amendment of the regulation through the issuance of Banking Law Number 7 of 1992 
which was renewed by Banking Act Number 10 of 1998, was well received by the banking 
party with the birth of a new facility namely Unsecured Loans (hereinafter referred to as 
KTA). The birth of the KTA's facility provides the ease and timing of the faster credit 
application process to the creditors, but unfortunately this also triggers the occurrence of bad 
debts as well as the act of wanprestasi that can harm the bank. On the other hand the loss of 
collateral inclusion obligation is deemed no longer in conformity with the five of credit 
analysis or 5C's principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of 
economic). In principle 5C's there are elements of collateral (collateral) which is currently no 
longer the basis for determining the approval of a credit. 

 
ABSTRAK 

Pengaturan mengenai agunan tertuang secara jelas dan tegas dalam Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bank 
umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Akan tetapi seiring berjalannya 
waktu kewajiban akan adanya penyertaan agunan yang selaras dengan prinsip dasar 
pemberian kredit dinilai tidak lagi menjadi factor penentu dalam taat nya seseorang 
membayar kredit. Perubahan regulasi perbankan secara tegas menggeser kedudukan 
agunan, jika sebelumnya dimuat secara jelas menjadi unsur wajib, setelah adanya 
perubahan regulasi maka jaminan hanyalah sarana pendukung.Sehingga dapat diartikan 
bahwa pemberian kredit dapat dilakukan meski tidak ada penyertaan agunan ataupun 
jaminan di dalamnya. Perubahan regulasi tersebut melalui terbitnya Undang-undang 
Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Perbankan 
Nomor 10 tahun 1998, disambut dengan baik oleh pihak perbankan dengan lahirnya suatu 
fasilitas baru yaitu Kredit Tanpa Agunan (yang selanjutnya akan disebut dengan KTA). 
Lahirnya failitas KTA memberikan kemudahan dan waktu proses pengajuan kredit yang lebih 
cepat kepada kreditur, namun sayangnya hal ini juga memicu terjadinya kredit macet 
maupun tindakan wanprestasi yang mampu merugikan pihak bank . Disisi lain hilangnya 
kewajiban penyertaan agunan dinilai tidak lagi bersesuaian dengan the five of credit analysis 
atau prinsip 5C’s (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic). Di 
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dalam prinsip 5C’s tersebut terdapat unsur collateral (agunan) yang mana saat ini tidak lagi 
menjadi dasar penentuan terhadap approval suatu kredit. 
 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Setiap orang pasti memiliki 
kebutuhan, kebutuhan tersebut ada yang 
bersifat mendesak dan tidak. Kebutuhan 
yang mendesak menuntut untuk segera 
dipenuhi, namun pemenuhan tidak 
terlepas dari masalah biaya atau dana. 
Dana yang diperlukan biasanya tidak 
sedikit jumlahnya, sementara dana yang 
tersedia acapkali tidak mencukupi. Untuk 
mencari dana dalam jumlah yang cukup 
besar bukanlah perkara yang mudah, dan 
tidak mungkin didapatkan dalam waktu 
yang cepat. Salah satu jalan keluar yang 
seringkali digunakan adalah dengan 
berhutang kepada pihak lain, terutama 
kepada pihak Bank yang mampu 
memberikan sejumlah dana segara 
dengan syarat dan ketentuan tertentu. 

Salah satu usaha bank yang 
telah cukup dikenal di masyarakat adalah 
memberikan dana pinjaman atau utang 
kepada nasabah dengan mekanisme 
pembayaran yang dapat diangsur atau 
dikenal dengan istilah kredit. Menurut 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
pasal 1 ayat 12, “kredit adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat di 
persamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan jumlah bunga imbalan 
atau pembagian hasil keuntungan.” 

Kredit pada awal 
perkembangannya mengarahkan 
fungsinya untuk merangsang kedua belah 
pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan 
baik dalam bidang usaha maupun 
kebutuhan sehari-hari. Pihak yang 
mendapatkan kredit harus menunjukkan 
prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan 
usahanya itu, atau mendapatkan 
pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun 
bagi pihak yang memberi kredit, secara 
material dia harus mendapatkan 
rentabilitas berdasarkan perhitungan yang 
wajar dari modal yang dijadikan objek 
kredit, dan secara spiritual mendapatkan 

kepuasan karena dapat membantu pihak 
lain untuk mencapai kemajuan. Suatu 
kredit mencapai fungsinya, baik bagi 
debitur, kreditur, maupun masyrakat 
apabila secara sosial ekonomis membawa 

maupun masyrakat apabila 
secara sosial ekonomis membawa 
pengaruh yang lebih baik. 

Dalam pemberian fasilitas kredit 
salah satu resiko yang tak dapat dihindari 
adalah resiko kredit macet. Oleh karena 
itu apabila seorang investor berani 
mendirikan bank, ia harus berani 
menanggung resiko kesulitan menagih 
kredit yang diberikan kepada debitur 
tertentu. Sehubungan dana pinjaman yang 
diberikan pihak bank kepada kreditur 
adalah dana simpanan nasabah, maka 
pihak bank memiliki tanggung jawab 
dalam hal pengembalian dana dan 
pembayaran bunga kepada setiap 
nasabah yang telah menyimpan dana. 
Oleh karena itu, dalam rangka menjamin 
pemberian kredit pada umumnya bank 
mensyaratkan adanya penyerahan 
agunan atau jaminan dalam kredit. 

Pengaturan mengenai agunan 
tertuang secara jelas dan tegas dalam 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 
tentang Perbankan pasal 24 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “Bank umum tidak 
memberi kredit tanpa jaminan kepada 
siapapun” Akan tetapi seiring berjalannya 
waktu kewajiban akan adanya penyertaan 
agunan yang selaras dengan prinsip dasar 
pemberian kredit dinilai tidak lagi menjadi 
factor penentu dalam taat nya seseorang 
membayar kredit. Perubahan regulasi 
perbankan secara tegas menggeser 
kedudukan agunan, jika sebelumnya 
dimuat secara jelas menjadi unsur wajib, 
setelah adanya perubahan regulasi maka 
jaminan hanyalah sarana pendukung, 
sehingga dapat diartikan bahwa 
pemberian kredit dapat dilakukan meski 
tidak ada penyertaan agunan ataupun 
jaminan di dalamnya. 

Perubahan regulasi tersebut 
melalui terbitnya Undang-undang 
Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang 
diperbaharui dengan Undang-undang 
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Perbankan Nomor 10 tahun 1998, 
disambut dengan baik oleh pihak 
perbankan dengan lahirnya suatu fasilitas 
baru yaitu Kredit Tanpa Agunan (yang 
selanjutnya akan disebut dengan KTA). 
Lahirnya failitas KTA memberikan 
kemudahan dan waktu proses pengajuan 
kredit yang lebih cepat kepada kreditur, 
namun sayangnya hal ini juga memicu 
terjadinya kredit macet maupun tindakan 
wanprestasi yang mampu merugikan 
pihak bank. Disisi lain hilangnya kewajiban 
penyertaan agunan dinilai tidak lagi 
bersesuaian dengan the five of credit 
analysis atau prinsip 5C’s (Character, 
Capacity, Capital, Collateral, dan 
Condition of economic).Di dalam prinsip 
5C’s tersebut terdapat unsur collateral 
(agunan) yang mana saat ini tidak lagi 
menjadi dasar penentuan terhadap 
approval suatu kredit. 

Satu hal yang sangat penting 
adalah kredit tanpa agunan yang masih 
terbilang baru dalam dunia perbakan 
belum memiliki standart aturan pemberian 
kredit, sehingga prosedur pemberian KTA 
antara bank yang satu dengan yang 
lainnya memiliki perbedaan.Hal ini tentu 
berdampak pada kreditur selaku salah 
satu pihak dalam pengajuan kredit, sebab 
pengajuan kredit melaui perjanjian yang 
dibuat antara pihak debitur dengan 
kreditur mengikat kedua belah pihak. 
Sehingga kreditur juga rentan dalam 
posisi yang lemah ketika standart baku 
proses pengajuan dan penerimaan KTA 
belum di tetapkan. 

Pengaturan yang berlaku bagi 
perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH 
Perdata yang berjudul “Tentang 
Perikatan”.Dalam Buku Ketiga tersebut, 
ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian 
terdapat pada Bab Kedua.Pengertian 
perjanjian yang diatur dalam ketentuan 
pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu 
persetujuan adalah perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
 
B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Berdasarkan uraian latar 
belakang tersebut diatas dapat diperoleh 
rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pemberian 
kredit tanpa agunan menurut Undang-
undang Perbankan? 

2. Bagaimana proses penanganan dan 
penyelesaian kredit bermasalah pada 
PT. Bank OCBC NISP, Tbk ? 

 
 
1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan 
masalah tersebut diatas, diketahui tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaturan 

pemberian kredit tanpa agunan 
menurut Undang-undang perbankan. 

2. Untuk mengetahui proses penanganan 
dan penyelesaian kredit bermasalah 
pada PT. Bank OCBC NISP, TBk. 
 

E. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini 

diharapkan bermanfaat bagi para pihak 
yang berkepentingan, antara lain: 
1. Bagi pemerintah untuk mengkaji 

standart pemberian kredit tanpa 
agunan pada perorangan. 

2. Bagi kreditur agar senantiasa 
menerapkan prinsip-prinsip dasar 
pemberian pinjamman agar 
meminimalisasi terjadinya kredit 
macet. 

3. Bagi debitur agar mengikuti perjanjian 
yang telah dibuat, melakukan kredit 
sesuai kemampuan dan menghindari 
tindakan wanprestasi. 

4. Bagi praktisi sebagai sumbangan 
pemikiran di bidang hokum pada 
umumnya dan pada khususnya di 
bidang perbankan. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian hukum ini dilakukan 
melalui serangkaian langkah ilmiah yang 
sistematis dan terukur. Adapun metode 
yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 
1. Tipe Penelitian dan Pendekatan 

a. Tipe penelitian 
Penelitian hukum ini 

tergolong penelitian yuridis 
normatif. Berdasarkan tujuannya, 
penelitian hukum ini termasuk 
penelitian verifikasi. Penelitian 
yang dilakukan untuk menguji 
keakuratan teori yang sudah ada, 
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baik dalam bentuk dasar, 
prosedur, konsep ataupun prinsip 
dari teori it sendiri. Contoh: 
Penelitian tentang keterkaitan 
kecerdasan intelektual terhadap 
gaya kepemimpinan. 

Berdasarkan tempat 
pengumpulan datanya penelitian 
hukum ini termasuk penelitian 
lapangan. Jenis penelitian yang 
dilakukan di suatu tempat yang 
sedang terjadi sebuah peristiwa 
atau dimana tempat objek diteliti. 
Berdasarkan sifatnya penelitian 
hukum ini termasuk penelitian 
deskriptif. 
 

b. Pendekatan  
Sesuai bidang 

penelitiannya, pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah pendekatan 
normatifkarena menggunakan 
pendekatan berdasarkan data 
kepustakaan (library research). 

2. Jenis dan  Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian hukum ini adalah 
data primer dan/atau sekunder. Data 
primer penelitian ini berupa: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata 
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Juncto Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan 

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 
3/23/69 tentang perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia 
tentang perapan prinsip 
mengenal nasabah. 

d. Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia Sk Dir BI 
No.23/69/Kep/Dir tanggal 28 
februari 1991 tentang jaminan 
pemberian kredit 
 
 
 

C. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan 
analisa yang telah penulis kemukakan 
pada bab sebelumnya mengenai 
pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan 

oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan pemberian kredit 

tanpa agunan menurut Undang-
undang perbankan adalah sama 
seperti pemberian kredit dengan 
agunan, yang membedakan 
adalah karena tidak adanya 
agunan maka seluruh harta milik 
debitur baik bergerak maupun 
harta tidak bergerak akan menjadi 
agunan bagi pihak kreditur ketika 
terjadi wanprestasi. 

2. Dengan adanya kredit tanpa agunan 
memiliki kelebihan dan kekurangan 
,yaitu: 
a. Kelebihan bagi nasabah 

Kredit tanpa agunan ini membantu 
nasabah yang membutuhkan dana 
cepat untuk keperluan konsumtif 
tanpa perlu memiliki jaminan, 
selain itu proses pengajuan hingga 
pencairan dana bila disetujui juga 
tidak memakan waktu yang lama. 

b. Kelebihan bagi bank 
Salah satu kewajiban bank adalah 
menyalurkan kredit dengan tetap 
memperhatikan keuntungan atau 
profit yang diterima oleh bank agar 
bank tersebut tetap tumbuh dari 
sisi pencapaian dana pihak ketiga. 
Keuntungan/Profit yang dapat 
diambil dari penyaluran kredit 
tersebut yaitu seperti biaya-biaya 
administrasi yang dibebankan 
kepada nasabah untuk proses 
pencairan dana pinjaman. 

c. Kekurangan bagi nasabah 
Bunga yang relatif lebih tinggi, limit 
serta jangka waktu pinjaman 
terbatas dan kriteria profesi serta 
penghasilan juga menjadi syarat 
penting untuk persetujuan 
pemberian kredit tanpa aguna  
tersebut. 

d. Kekurangan bagi bank 
Dengan tidak adanya jaminan 
yang diberikan oleh debitur, maka 
bank dituntut untuk teliti dalam 
menganalisa criteria calon debitur 
dengan menggunakan prinsip 
kehati-hatian yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 
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2. Saran 
1. Perlunya sosialisasi atau 

informasi tambahan kepada 
debitur bahwaON Cash Loan atau 
kredit tanpa agunan tidak 
ditetapkan jaminan secara 
khusus, namun terhadapnya 
ditetapkan pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
Bank sebagai kreditur akan tetap 
menuntut pelunasan utang debitur 

dar semua harta yang 
bersangkutan, termasuk harta 
yang masih akan dimilikinya 
dikemudian  hari. 

2. Perlunya pengaturan khusus yang 
diterbitkan oleh Bank 
Indonesia/OJK agar setiap Bank 
memiliki keseragaman alur dan 
prosedur yang jelas dalam 
penyaluran Kredit Tanpa Agunan. 
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ABSTRACT 
 
Subsidized KPR is a home ownership credit program in cooperation with the Ministry of 
Public Works and People's Housing with low interest rates and small and fixed 
installments over the loan period, which consists of mortgages for the purchase of the site 
and the house flats. Credit transfers are prohibited in Permenpera no. 3 year 2014. If the 
ban is violated, it may be subject to a maximum fine of Rp. 50 million and the ownership 
may be requested to be canceled to court, in addition the MBR concerned shall refund the 
subsidy received by the person concerned. In order to prevent potential deviations, before 
the customer credit agreement / MBR must sign an agreement with the government 
represented by the president of the Public Service Center of the Housing Finance 
Ministry's Ministry of Public Housing (BLU-PPP Kemenpera), whose contents from FLPP 
Facility beneficiaries will not transfer their home ownership to other parties except 
inheritance. Transfer of ownership other than for reasons of inheritance and rescue of bad 
debts (by the bank) can only be done / sold to the government for resale to the MBR in 
need. '' As is known, the government issued a regulation requiring subsidized low-cost 
housing can only be purchased by people who earn below Rp 4 million / month, with an 
undetermined lower limit approved by the bank. Even so, high-income consumers have a 
special trick to get around that, to remain a cheap home subsidy / home loan facility. In 
the transfer of home ownership is often encountered in practice without the consent or 
knowledge of the Bank, so many legal consequences that can occur because the actions 
and aspects of legal certainty and protection for third parties who buy a home need 
attention, given the home KPR Subsidi is the object of legitimate guarantee to the bank 
which disbursed housing loans. The research method is to use secondary data consisting 
of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 
 
Keywords: Deed of Agreement, Transfer of Credit, Subsidized House 

 
ABSTRAK 

 
 

KPR Subsidi adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  dengan suku bunga rendah dan 
cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian 
rumah tapak dan rumah susun.Pengalihan kredit dilarang dalam Permenpera No 3 tahun 
2014.  Jika larangan tersebut dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana denda 
maksimal Rp. 50 juta dan kepemilikannya dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan, di 
samping itu MBR yang bersangkutan disuruh mengembalikan subsidi yang diterima oleh 
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yang bersangkutan.Untuk mencegah adanya potensi penyimpangan, maka sebelum akad 
kredit pihak nasabah/MBR harus menandatangani perjanjian dengan pemerintah yang 
diwakili oleh dirut Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian 
Perumahan Rakyat (BLU-PPP Kemenpera), yang isinya nasabah penerima fasilitas FLPP 
tidak akan memindahtangankan kepemilikan rumahnya kepada pihak lain kecuali 
pewarisan. Pengalihan kepemilikan selain untuk alasan pewarisan dan penyelamatan 
kredit macet (oleh bank) hanya boleh dilakukan/dijual kepada pemerintah untuk dijual 
kembali kepada MBR yang membutuhkan.’’ Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan 
aturan yang mensyaratkan rumah murah bersubsidi hanya boleh dibeli oleh masyarakat 
yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta/bulan, dengan batas bawah tak ditetapkan asal 
disetujui bank. Meski begitu, konsumen yang berpenghasilan tinggi punya trik khusus 
untuk menyiasati hal itu, agar tetap dapat fasilitas kredit rumah subsidi/rumah murah. 
Dalam pengalihan kepemilikan rumah ini sering kali ditemui dalam prakteknya tanpa 
persetujuan atau sepengetahuan pihak Bank, sehingga banyak akibat hukum yang dapat 
terjadi karena adanya perbuatan tersebut serta aspek kepastian dan perlindungan hukum 
bagi pihak ketiga yang membeli rumah tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat 
rumah KPR Subsidi tersebut merupakan suatu obyek jaminan yang sah kepada pihak 
bank yang menyalurkan kredit perumahan. 

 
Kata Kunci: Akta Perjanjian, Pengalihan Kredit, Rumah Bersubsidi 

 
 

 
A. PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang Masalah 

Perumahan dan pemukiman 
merupakan kebutuhan dasar manusia 
sebagai salah satu kebutuhan primer 
dan mempunyai fungsi yang strategis 
dalam peranannya sebagai pusat 
pendidikan keluarga, persemian budaya 
dan peningkatan kualitas generasi yang 
akan datang serta merupakan 
pengejawantahan jati diri, terwujudnya 
kesetaraan rakyat. Yang dalam 
kehidupan pembangunan nasional juga 
merupakan kehendak bangsa Indonesia 
yaitu memajukan kesejahteraan umum, 
maka pembangunan nasional diarahkan 
pada pembangunan manusia seutuhnya 
dan pembangunan masyarakat 
Indonesia seluruhnya. Salah satu segi 
dari pembangunan nasional yaitu 
pembangunan perumahan yang 
ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia 
menempati rumah yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi dan 
teratur.( Urip Santoso, 2010: 75) 

Perumahan yang merupakan salah 
satu kebutuhan pokok manusia, 
bukanlah merupakan kebutuhan 
individual namun merupakan kebutuhan 
masyarakat secara menyeluruh, akan 
tetapi tidak semua masyarakat dapat 
menikmati atau memiliki rumah yang 
layak dan sehat serta aman, sehingga 
upaya untuk menambah pembangunan 
perumahan dan pemukiman harus terus 
ditingkatkan dengan harga yang 
terjangkau terutama dari golongan 
masyarakat yang penghasilan rendah. 

KPR Subsidi adalah kredit 
pemilikan rumah program kerjasama 
dengan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat  dengan suku 
bunga rendah dan cicilan ringan dan 
tetap sepanjang jangka waktu kredit, 
terdiri atas KPR untuk pembelian rumah 
tapak dan rumah susun. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) akan 
mengubah ketentuan bantuan rumah 
subsidi. Saat ini, tengah dilakukan 
pembahasan mengenai perubahan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
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Perumahan Rakyat mengenai 
Kemudahan dan/atau Bantuan 
Perolehan Rumah Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Berdasarkan pada Permen PUPR 
no. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran 
penerima KPR bersubsidi harus 
memenuhi persyaratan diantaranya: 
1. WNI dan berdomisili di Indonesia 
2. Telah berusia 21 tahun atau telah 

menikah 
3. Pemohon maupun pasangan 

(suami/istri) belum memiliki rumah 
dan belum pernah menerima subsidi 
pemerintah untuk pemilikan rumah 
Gaji / penghasilan pokok tidak 
melebihi : Rp. 4 juta untuk Rumah 
Sejahtera Tapak Rp. 7 juta untuk 
Rumah Sejahtera Susun Atau 
maksimal gaji/penghasilan pokok 
sesuai ketentuan pemerintah 

4. Memiliki masa kerja atau usaha 
minimal 1 tahun 

5. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan 
PPh orang pribadi sesuai perundang-
undangan yang berlaku 
Menandatangani Surat Pernyataan 
diatas materai 

Sanksi yang diterima apabila 
penerima KPR bersubsidi terbukti 
melakukan pelanggaran adalah harus 
mengembalikan dana subsidi yang telah 
diterima, dan selanjutnya bank 
pelaksanan akan menerapkan tingkat 
bunga komersil untuk angsuran 
selanjutnya. 

Keunggulan KPR antara lain : 
1. Suku bunga 5 % fixed sepanjang 

jangka waktu kredit 
2. Proses cepat dan mudah 
3. Uang muka mulai dari 1% 
4. Jangka waktu maksimal sampai 

dengan 20 tahun 
5. Perlindungan asuransi jiwa dan 

asuransi kebakaran 
6. Memiliki jaringan kerjasama yang luas 

dengan developer di seluruh wilayah 
indonesia. 

Pengalihan kepemilikan selain 
untuk alasan pewarisan dan 
penyelamatan kredit macet (oleh bank) 
hanya boleh dilakukan/dijual kepada 
pemerintah untuk dijual kembali kepada 

MBR yang membutuhkan.’’ Seperti 
diketahui, pemerintah mengeluarkan 
aturan yang mensyaratkan rumah murah 
bersubsidi hanya boleh dibeli oleh 
masyarakat yang berpenghasilan di 
bawah Rp 4 juta/bulan, dengan batas 
bawah tak ditetapkan asal disetujui bank. 
Meski begitu, konsumen yang 
berpenghasilan tinggi punya trik khusus 
untuk menyiasati hal itu, agar tetap dapat 
fasilitas kredit rumah subsidi/rumah 
murah. 

Dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan manusia di dalam 
masyarakat, individu yang satu 
senantiasa berhubungan dengan individu 
yang lain. Dengan perhubungan tersebut 
diharapkan kebutuhan yang dikehendaki 
individu yang satu akan dipenuhi oleh 
individu yang lain, demikian pula 
sebaliknya secara timbal balik. Perjanjian 
merupakan wujud dari hubungan 
kerjasama yang mengikat antara dua 
individu atau lebih. 

Akta otentik sebagai alat bukti 
terkuat dan penuh mempunyai peranan 
penting dalam setiap hubungan hukum 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam 
berbagai hubungan bisnis, kegiatan di 
bidang perbankan, pertanahan, kegiatan 
sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan 
pembuktian tertulis berupa akta otentik 
makin meningkat sejalan dengan 
berkembangnya tuntutan akan kepastian 
hukum dalam berbagai hubungan 
ekonomi dan sosial, baik pada tingkat 
nasional, regional, maupun global. 
Melalui akta otentik yang menentukan 
secara jelas hak dan kewajiban, 
menjamin kewajiban hukum, dan 
diharapkan pula dapat dihindari pula 
terjadinya sengketa. Terkadang 
sengketa tersebut tidak dapat dihindari, 
namun dalam proses penyelesaian 
sengketa, akta otentik merupakan alat 
bukti tertulis dan terpenuh memberi 
sumbangan secara nyata bagi 
penyelesaian perkara secara murah dan 
cepat.(Supriadi, 2008:  29). 

Jual beli yang dahulu dikenal 
dengan asas riil terjadi jika sudah terjadi 
levering atau penyerahan barang. 
Keadaan tersebut berbeda dengan 
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ketentuan tentang perjanjian jual beli 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, karena sesuai dengan 
Pasal 1458 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli 
dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak sewaktu mereka telah 
mencapai kata sepakat tentang barang 
dan harga, meskipun barang itu belum 
diserahkan maupun harganya belum 
dibayar”. 

Peraturan yang mengatur secara 
khusus mengenai kuasa untuk menjual 
belum ada, sehingga tidak ditemukan 
pengertian dari kuasa untuk menjual. 
  
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 
maka yang menjadi permasalahan dalam 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan akta 

pengikatan jual beli pemindahan 
kredit rumah bersubsidi dan; 

2. Bagaimanakah kekuatan hukum 
pembuktian akta perjanjian 
pengikatan jual beli dan kuasa 
menjual yang dibuat secara notarial 
dalam pengalihan kredit rumah 
bersubsidi. 

 
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pengaturan 

akta pengikatan jual beli pemindahan 
kredit rumah bersubsidi. 

b. Untuk memperoleh gambaran 
mengenai kekuatan pembuktian akta 
perjanjian pengikatan jual beli dan 
kuasa menjual yang dibuat secara 
notarisl dalam pengalihan kredit 
rumah bersubsidi. 

2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian 

diatas, maka kegunaan dalam penelitian 
ini adalah diharapkan dapat bermanfaat 
untuk mengetahui, memperkaya dan 
menambah ilmu pengetahuan bagi 
perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya pada hukum perdata, 
khususnya dalam bidang hukum 

perbankan dan bidang perkreditan yaitu 
Kredit Pemilikan Rumah. 
 
4. Kajian Teoritik 

Menurut Abdul Kadir Muhammad 
mendefinisi Pasal 1313 KUH Perdata 
sebagai berikut, bahwa yang disebut 
perjanjian adalah suatu persetujuan 
dengan mana dua orang atau lebih 
saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan sesuatu hal dalam 
lapangan harta kekayaan. 

 
1. Asas-Asas dan Unsur-Unsur 

Perjanjian 
Asas-asas dalam perjanjian antara 

lain :(Salim, 2003:  9) 
1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Maksudnya adalah setiap orang 
bebas mengadakan suatu perjanjian 
berupa apa saja, baik bentuknya, isinya 
dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. 

Asas ini dapat disimpulkan dari 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
berbunyi : “Semua persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai 
Undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. 

Tujuan dari pasal di atas bahwa 
pada umumnya suatu perjanjian itu 
dapat dibuat secara bebas untuk 
membuat atau tidak membuat perjanjian, 
bebas untuk mengadakan perjanjian 
dengan siapapun, bebas untuk 
menentukan bentuknya maupun syarat-
syarat, dan bebas untuk menentukan 
bentuknya, yaitu tertulis atau tidak 
tertulis dan seterusnya. 
2.     Asas Konsensualitas 

Asas Konsensualitas terdapat 
dalam pasal 1320 ayat 1 KHUPer. Dalam 
pasal ini disebutkan bahwa syarat 
sahnya perjanjian, yaitu adanya 
kesepakatan dari kedua belah pihak. 

Asas konsensualitas merupakan 
asas yang menyatakan bahwa perjanjian 
pada umumnya tidak diadakan secara 
formal, melainkan cukup dengan adanya 
erjanjian dari kedua belah pihak. 
Kesepakatan merupakan persesuaian 
antara kehendak dan peryataan yang 
dibuat oleh kedua belah pihak.  
3.     Asas Pacta Sunt Servanda 
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Asas pacta sunt servanda atau 
disebut juga dengan asas kepastian 
hukum merupakan asas bahwa hakim 
atau pihak ketiga harus menghormati 
substansi kontrak yang dibuat oleh para 
pihak, sebagaimana layaknya sebuah 
undang-undang.  

Asas pacta sunt servanda pada 
mulanya dikenal dalam hukum gereja. 
4. Asas Itikad Baik 

Asas itikad merupakan asas bahwa 
para pihak, yaitu pihak kreditur dan 
debitur harus melaksanakan substansi 
kontrak berdasarkan kepercayaan atau 
keyakinan yang teguh atau kemauan 
yang baik dari para pihak. 

Asas itikad baik dibagi menjadi dua 
macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad 
baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang 
memperhatikan sikap dan tingkah laku 
yang nyata dari subjek. Sedangkan pada 
itikad baik mutlak, penilainnya terletak 
pada akal sehat dan keadilan serta 
dibuat ukuran yang objektif untuk menilai 
keadaan (penilaian tidak memihak) 
menurut norma-norma yang objektif. 
(Wawan Muhwan Hariri, 2011: 142)  
5. Asas Kepribadian (personality) 

Asas kepribadian merupakan asas 
yang menentukan bahwa seseorang 
yang akan melakukan dan/atau 
membuat kontrak hanya untuk 
kepentingan perseorangan. Hal ini dapat 
dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 
KUHPer, yang dimana dalam pasal 1315 
KUHPer menegaskan “pada umumnya, 
seseorang tidak dapat mengadakan 
perikatan atau perjanjian, selain untuk 
dirinya sendiri.” sedangkan dalam pasal 
1340 KUHPer menyebutkan “ perjanjian 
hanya berlaku antara pihak yang 
membuatnya.” Namun, ada 
pengecualian yang terdapat dalam Pasal 
1317 KUHPer yang menyatakan “dapat 
pula perjanjian diadakan untuk 
kepentingan pihak ketiga, apabila suatu 
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, 
atau suatu pemberian kepada orang lain, 
mengandung syarat semacam itu.” Hal 
ini mengandung maksud, bahwa orang 
yang mengadakan perjanjian atau 
kontrak untuk kepentingan pihak 
ketiga. Adapun dalam Pasal 1318 

KUHPer, tidak hanya mengatur 
perjanjian untuk diri sendiri, melainkan 
untuk kepentingan ahli warisnya dan 
untuk orang-orang yang memperoleh 
hak darinya. Jika dibandingkan dari 
kedua pasal tersebut, Pasal 1317 
KUHPer mengatur perjanjian untuk pihak 
ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 
KUHPer mengatur untuk kepentingan 
dirinya, ahli waris, dan orang-orang yang 
berhak menerima hak darinya.  

Berdasarkan beberapa rumusan 
pengertian perjanjian seperti tersebut di 
atas, unsur-unsur perjanjian terdiri dari : 
a. Ada pihak-pihak 

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut 
subyek perjanjian dapat manusia 
maupun badan hukum dan 
mempunyai wewenang melakukan 
perbuatan hukum seperti yang 
ditetapkan Undang-undang. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak 
Persetujuan antara pihak-pihak 
tersebut sifatnya tetap bukan 
merupakan suatu perundingan. Dalam 
perundingan umumnya dibicarakan 
mengenai syarat-syarat dan obyek 
perjanjian maka timbullah 
persetujuan. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai 
Mengenai tujuan para pihak 
hendaknya tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan dan tidak 
dilarang oleh undang-undang. 

d. Ada prestasi yang dilaksanakan 
Prestasi merupakan kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh pihak sesuai 
dengan syarat-syarat perjanjian, 
misalnya pembelian berkewajiban 
untuk membeli harga barang dan 
penjual berkewajiban menyerahkan 
barang. 

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan 
Perlunya bentuk tertentu karena ada 
ketentuan Undang-undang yang 
menyebutkan bahwa dengan bentuk 
tertentu suatu perjanjian mempunyai 
kekuatan mengikat dan bukti yang 
kuat. 

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi 
perjanjian. 
Dari syarat-syarat tertentu dapat 
diketahui hak dan kewajiban para 
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pihak. Syarat-syarat ini terdiri syarat 
pokok yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pokok. 

 
2. Prinsip Perjanjian Kredit 

Munir Fuady mengemukakan 
dasar-dasar hukum perjanjian kredit 
bank sebagai berikut: (Munir Fuady, 
1996: 9) 
a. Perjanjian diantara para pihak  
b. Undang-undang tentang perbankan  
c. Peraturan Pelaksanaan dari undang-

undang  
d. Yurisprudensi  
e. Kebiasaan perbankan  
f. Peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya  
1. Perjanjian diantara para pihak  

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 
menyatakan bahwa “semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi yang 
membuatnya”.  

2. Undang-undang sebagai dasar hukum  
Di Indonesia undang-undang 

yang khusus mengatur tentang 
perbankan adalah Undang-undang 
Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan dan Nomor 7 tahun 1998 
tentang Perbankan.  

3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai 
Dasar Hukum  

Peraturan perundang-undangan 
seperti ini cukup banyak. Hal ini 
diakibatkan oleh karena suatu 
karakter yuridis dari bisnis perbankan 
yakni bidang bisnis yang sarat dengan 
pengaturan dan petunjuk pelaksanaan 
(Heaviy regulated bussiness)  

Diantara peraturan peundangan 
yang levelnya dibawah undang-
undang yang mengatur juga tentang 
perkreditan dapat diklassifikasikan 
sebagai berikut :  
a. Peraturan Pemerintah  
b. Peraturan perundang-undangan 

oleh Menteri Keuangan  
c. Peraturan Perundang-undangan 

oleh Bank Indonesia  
d. Peraturan perundang-undangan 

lainnya  
4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum  

Di samping peraturan perundang-
undangan yang telah disepakati 
sebagai dasar hukum untuk untuk 
kegiatan perkreditan yurisprudensi 
dapat juga menjadi dasar hukum.  

5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar 
Hukum  

Dalam Ilmu Hukum diajarkan 
bahwa kebiasaan dapat juga menjadi 
suatu sumber hukum. Demikian juga 
dalam bidang perkreditan, kebiasaan 
dan dan praktikperbankan dapat juga 
menjadi suatu dasar hukumnya. 
Memamng banyak hal yang telah 
lazim dilaksanakan dalam praktek 
tetapi belummendapat pengaturan 
dalam peraturan perundang-
undangan. Hal seperti ini tentu sah-
sah saja untuk dilakukan oleh 
perbankan, asal saja tidak 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Menurut UU Perbankan Nomor 10 
tahun 1998, bank bahkan dapat 
melakukan kegiatan lain dari yang 
telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, 
jika hal tersebut merupakan kelaziman 
dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 
huruf n).  

6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai 
Dasar Hukum  

Dalam pemberian kredit bank 
seringkali terkait dengan beberapa 
peraturan perundang-undangan, 
sebagai contoh karena kredit pada 
hakekatnya merupakan suatu wujud 
perjanjian, maka akan terkait buku 
ketiga KUH Perdata tentang 
Perikatan, demikian halnya dengan 
ketentuan mengenai hipotik atau hak 
tanggungan yang diatur dalam UU 
Pokok Agraria UU No 5 tahun 1960, 
HIR tentang eksekusi hipotik, KUH 
Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  

 
METODE PENELITIAN 
1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi data sekunder, 
yang masing-masing sumbernya sebagai 
berikut: 
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Data sekunder terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan hukum primer, yaitu 

bersumber dari peraturan 
perundang– undangan yang 
berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu 
mencakup seluruh materi baik 
berupa buku, majalah, surat kabar, 
dan bacaan lainnya. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan 
hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 

2. Prosedur Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 
a. Prosedur Pengumpulan Data 

Didalam prosedur 
pengumpulan dan pengolahan 
data, maka penulis pergunakan 
penelitian sebagai berikut : 
Studi Pustaka, dalam hal ini penulis 
melakukan dengan cara 
mempelajari, meneliti, dan 
mengutip data dari berbagai buku 
literatur dan perundang – 
undangan yang berlaku dan 
mempunyai hubungan dengan 
masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini. 

b. Prosedur Pengolahan data 
Data yang dikumpulkan, 

kemudian diolah dengan tahapan 
sebagai berikut : 
1) Seleksi data, yaitu memilih data 

sesuai dengan pokok bahasan. 
2) Pemeriksaan data, yaitu meneliti 

kembali pengelompokkan data 
yang diperoleh mengenai 
kelengkapan serta kejelasannya. 

3) Klasifikasi data, yaitu menyusun 
data menurut urutan secara 
sistematis, hasil dari penelitian 
yang sesuai dengan jawaban 
permasalahan yang ada. 

3. Analisis Data 
Analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis kualitatif yaitu 
dengan cara menguraikan data dalam 
bentuk kalimat yang selanjutnya 
diadakan pembahasan terhadap 

masalah yang diteliti, sehingga dari 
uraian tersebut dapat diambil suatu 
simpulan terhadap pokok bahasan 
yang diteliti. 

 
 
B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
1. Pengaturan Akta Pengikatan Jual 

Beli Pemindahan Kredit Rumah 
Bersubsidi 

 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Rumah merupakan perjanjian 
pendahuluan yang tunduk pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman, dalam Pasal 42 ayat (1) 
menyatakan bahwa, “Rumah tunggal, 
rumah deret, dan/atau rumah susun 
yang masih dalam tahap proses 
pembangunan dapat dipasarkan melalui 
sistem perjanjian pendahuluan jual beli 
sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan”. Pengertian 
Perjanjian pendahuluan jual beli tersebut 
dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 42 
ayat (1), bahwa “perjanjian pendahuluan 
jual beli merupakan kesepakatan 
melakukan jual beli rumah yang masih 
dalam proses pembangunan antara 
calon pembeli rumah dengan penyedia 
rumah yang diketahui oleh pejabat yang 
berwenang”. Perjanjian pendahuluan jual 
beli tersebut kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Keputusan Menteri Perumahan 
Rakyat No. 9 Tahun 1995 tentang 
Pedoman Pengikatan Jual Beli.  

Perjanjian pengikatan jual beli 
(PPJB) rumah merupakan perjanjian 
pendahuluan yang dibuat oleh calon 
penjual dan calon pembeli atas dasar 
kesepakatan sebelum jual beli dilakukan. 
Perjanjian ini diperlukan untuk 
mengamankan kepentingan penjual dan 
calon pembeli serta meminimalisir 
sengketa yang mungkin muncul 
dikemudian hari. Perjanjian pengikatan 
jual beli (PPJB) rumah dilakukan 
sebelum terjadinya peristiwa hukum jual 
beli (AJB). Dalam tesis ini PPJB yang 
dibahas adalah PPJB sebagai perjanjian 
pendahuluan pada jual beli hak atas 
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tanah dan bangunan (rumah) pada 
perumahan Griya S.  

PPJB sebagai perjanjian 
pendahuluan tidak diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, akan 
tetapi keberadaannya sesuai dengan 
ketentuan Undang undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman (sebagai lex specialis) yang 
mengharuskan dibuatnya perjanjian 
pendahuluan jual beli apabila objek jual 
beli masih dalam proses pembangunan, 
selanjutnya mengenai perjanjian 
pendahuluan jual beli tersebut diatur 
lebih lanjut dengan adanya Keputusan 
Menteri Negara Perumahan Rakyat 
Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pedoman 
Pengikatan Jual Beli, artinya substansi 
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan 
tersebut harus sesuai dengan apa yang 
di amanatkan Kemenpera Nomor 9 
Tahun 1995.  

Menteri Negara Perumahan Rakyat 
(MENPERA) mengeluarkan Surat 
Keputusan No 09/KPTS/M/1995 tentang 
Pedoman Pengikatan Jual Beli, yang 
dimaksudkan untuk mengamankan 
kepentingan para penyelenggara 
pembangunan perumahan dan 
permukiman serta para calon pembeli 
dari kemungkinan terjadinya wanprestasi 
dari para pihak yang terkait, sehingga 
diperlukan adanya Pedoman Pengikatan 
Jual Beli tersebut. Dengan dikeluarkan 
kemenpera tersebut maka dimungkinkan 
adanya suatu pemasaran atau penjualan 
tanah dan bangunan berupa rumah 
(khususnya pada perumahan) sebelum 
rumah tersebut selesai 
pembangunannya. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
pengikatan jual beli yang dilakukan 
antara pihak developer dengan pihak 
calon pembeli. Isi dari Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah 
pernyataan untuk memberikan sesuatu 
(misalnya: calon penjual akan 
memberikan penyerahan hak milik atas 
tanah beserta bangunan diatasnya 
kepada calon pembeli, jika 
pembayarannya telah lunas) dan atau 
melakukan sesuatu (misalnya: calon 

pembeli wajib mengangsur pelunasan 
pembayaran pada waktu yang telah 
disepakati) kepada pihak lain yang 
berkaitan dengan suatu objek sebelum 
kepemilikannya berpindah dari penjual 
kepada pembeli. Disamping itu, isi dari 
PPJB dapat pula mengenai tidak 
melakukan sesuatu, misalnya calon 
penjual dilarang untuk menjual tanah 
tersebut kepada pihak lain.  

Sebagai suatu perjanjian 
pendahuluan, maka terdapat suatu 
perbuatan hukum yang terkait dan 
melekat setelah dibuatnyan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB), yaitu 
perbuatan hukum jual beli. Sebagaimana 
ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata ialah sebagai 
berikut:  

“Jual beli adalah suatu perjanjian, 
dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan 
pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah dijanjikan.”  
 
PPJB merupakan perjanjian yang 

bersifat konsensuil, artinya perjanjian itu 
lahir saat kedua belah pihak mencapai 
kesepakatan mengenai benda (bergerak 
maupun tidak bergerak) dan harga 
walaupun pada saat itu barang belum 
diserahkan dan harga belum 
sepenuhnya dibayar (Pasal 1320 ayat (1) 
jo Pasal 1458 KUH Perdata) Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat 
digolongkan dalam perjanjian obligatoir. 
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian 
dimana pihak-pihak sepakat untuk 
mengikatkan diri untuk melakukan 
penyerahan suatu benda kepada pihak 
lain Oleh karena itu, dengan dibuatnya 
PPJB saja belum mengakibatkan 
beralihnya hak milik atas suatu benda 
dari penjual kepada pembeli. Tahapan ini 
baru merupakan kesepakatan 
(konsensual) dan harus diikuti dengan 
perjanjian penyerahan (levering). 

Pada umumnya jual beli harus diikuti 
dengan perbuatan penyerahan, yaitu 
penyerahan fisik maupun penyerahan 
yuridis. Pada dasarnya, dilakukannya 
penyerahan tergantung dari objek jual 
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belinya (benda tetap atau benda 
bergerak).  

Dalam jual beli hak atas tanah 
maupun bangunan berupa rumah 
diatasnya, penyerahan fisik tidak selalu 
dilakukan pada saat (segera setelah) jual 
beli. Menurut Boedi Harsono, 
penyerahan fisik bukan merupakan 
unsur dari jual beli tanah, tapi 
merupakan kewajiban dari penjual. 
Pendapat ini dikuatkan bahwa objek jual 
beli tanah adalah hak atas tanah (bukan 
tanah). Jadi dengan adanya jual beli, hak 
atas tanah sudah beralih. Artinya 
penyerahan tunai dari objek jual beli itu 
telah terjadi yaitu di tandatanganinya 
akta jual beli dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

Pada jual beli hak atas tanah 
maupun bangunan di atasnya, disamping 
penyerahan fisik juga harus dilakukan 
penyerahan yuridis (juridische levering). 
Penyerahan yuridis pada jual beli hak 
atas tanah dilakukan dengan pembuatan 
akta jual belinya pada Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah). Oleh sebab itu, 
pada saat dibuatnya Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum 
dilakukan penyerahan baik fisik maupun 
yuridis, karena perjanjian ini masih 
merupakan perjanjian pendahuluan 
sebelum melakukan jual beli. Dari 
ketentuan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB) berbeda dengan perjanjian jual 
beli. Dimana Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli (PPJB) merupakan jual beli barang 
dimana pihak-pihak setuju bahwa hak 
milik atas barang akan berpindah kepada 
pembeli pada waktu yang akan 
datang.96 Sedangkan perjanjian jual beli 
adalah jual beli dimana hak milik atas 
barang seketika berpindah kepada 
pembeli. 

Pada jual beli hak atas tanah dan 
bangunan (rumah) diatasnya, jual beli 
terjadi pada saat penandatanganan akta 
jual beli dihadapan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah.  Pada dasarnya PPJB 
tunduk pada hukum perikatan, dengan 
dilakukannya PPJB, hak atas tanah 

belum berpindah. Calon penjual dan 
calon pembeli hanya membuat 
kesepakatan yang harus dilakukan oleh 
calon penjual dan calon pembeli 
sebelum jual beli dilakukan, sedangkan 
perjanjian jual beli hak atas tanah, 
tunduk pada hukum tanah nasional.   

Penandatanganan akta jual beli 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
oleh penjual, pembeli dan para saksi, 
kepemilikan objek yang diperjanjikan 
secara sah telah berpindah dari penjual 
kepada pembeli, sebab jual beli menurut 
Undang-undang Pokok Agraria ialah jual 
beli menurut pengertian Hukum Adat 
yang bersifat tunai yaitu penyerahan 
tanah beserta bangunan diatasnya 
selama-lamanya oleh penjual kepada 
pembeli dan pembayaran harganya oleh 
pembeli kepada penjual pada saat yang 
bersamaan, pada saat itu juga hak ikut 
beralih. Hal ini juga diatur Pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 dan Pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. 

Tujuan utama dibuatnya PPJB 
adalah untuk mengamankan 
kepentingan calon penjual dan pembeli 
sekaligus untuk meminimalisir 
kemungkinan terjadinya sengketa antara 
para pihak yang terkait. Oleh karena itu, 
calon penjual dan pembeli berkewajiban 
untuk mentaati substansi dari perjanjian 
yang telah disepakati bersama.  

Seperti yang telah dijelaskan dalam 
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang 
menjelaskan, bahwa:  

“Semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai 
Undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”.  
 
Berdasarkan ketentuan pasal 

tersebut, maka isi dari perjanjian tersebut 
dapat berupa memberikan sesuatu dan 
tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 
KUH Perdata). Abdul Hakim 
menjelaskan, dalam hukum perjanjian di 
Indonesia (KUH Perdata) untuk 
menentukan apakah substansi atau 
klausula dalam perjanjian merupakan 
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klausula yang secara tidak wajar sangat 
memberatkan bagi pihak lainnya 
terdapat pengaturannya dalam Pasal 
1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata. 
Akan tetapi, kewajiban para pihak tidak 
hanya terbatas pada apa yang 
diperjanjikan saja, namun harus 
memperhatikan apa yang diharuskan 
oleh kepatutan, kebiasaan dan ketertiban 
umum.  

Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata 
menyatakan, bahwa: “Suatu sebab 
adalah terlarang apabila dilarang oleh 
Undang-undang atau apabila 
berlawanan dengan kesusilaan baik 
untuk ketertiban umum”. Selanjutnya 
dalam Pasal 1339 KUH Perdata 
menyatakan, bahwa : 

“Suatu perjanjian tidak hanya 
mengikat untuk hal-hal yang secara 
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi 
juga untuk segala sesuatu yang 
menurut sifat perjanjian diharuskan 
oleh kepatutan”.  
 
Berdasarkan ketentuan tersebut 

diatas, maka perjanjian yang dibuat 
secara sah dengan disertai kesepakatan 
akan mengikat para pihak terkait 
didalamnya. Kesepakatan tersebut harus 
berangkat dari kehendak yang bebas 
(dalam arti bebas dari paksaan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1321 jo. 1324 
KUH Perdata), kekhilafan sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 1322 ayat 
(2), penipuan dalam Pasal 1328 ayat (1) 
diantara para pihak serta dinyatakan 
secara tegas dan tertulis pada Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah. 
Kesepakatan menunjukkan adanya 
akibat hukum yang di kehendaki oleh 
para pihak.   

PPJB yang dibuat antara developer 
dengan calon pembeli menunjukkan 
adanya hubungan hukum (hubungan 
kontraktual) antara developer dengan 
calon pembeli rumah, selanjutnya yaitu 
adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat 
dan ditandatangani di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 
mengalihkan tanah dan rumah dari 
developer kepada calon pembeli. 

 Dokumen Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (PPJB) merupakan dokumen 
yang membuktikan adanya hubungan 
hukum antara developer dengan calon 
pembeli, dimana developer mengikatkan 
diri untuk menjual tanah dan/atau rumah 
kepada calon pembeli. Sedangkan calon 
pembeli sebagai konsumen membeli 
tanah dan/atau rumah dari developer 
dengan kewajiban untuk membayar 
harga jualnya dalam bentuk baik dengan 
pembayaran uang muka (down payment) 
dan sisanya diselesaikan sesuai dengan 
apa yang telah di sepakati dalam 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).  

Dalam putusan yang penulis kaji, 
dinyatakanya bahwa pada dasarnya PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 
Kantor Cabang Surabaya (TURUT 
TERGUGAT) tidak ada hubungan hukum 
apapun dengan Yayuk Artha 
(PENGGUGAT), akan tetapi hubungan 
hukum yang terjadi adalah hubungan 
hukum perdata hutang-piutang Kredit 
Kepemilikan Rumah (KPR) antara 
TURUT TERGUGAT dengan Priyo 
Pitanto Toto Wibowo (Tergugat I) , 
dimana TURUT TERGUGAT sebagai 
Kreditur dan Priyo Pitanto Toto Wibowo 
sebagai Debitur sebagaimana terikat 
dalam Akta Perjanjian Kredit No. 
12121/Sb/Skr/1989 tanggal 23 Juni 1989 
jo Addendum Perjanjian Kredit No. 41 
10OK1 2121J tanggal 14 Desember 
1990 dengan jaminan Sertipikat Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 
433/2/63 Kelurahan Menanggal 
tanggal,17 Mei 1993, sesuai gambar 
denah Nomor 433 tanggal 06 April 1993 
luas/type 36 M2 atas nama Priyo Pitanto 
terletak di Kelurahan Menanggal, 
Kecamatan Wonocolo Kotamadya 
Surabaya. 

Hubungan hukum antara PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero)  Tbk,  
Kantor  Cabang  Surabaya  (TURUT 
TERGUGAT) dengan Sdr. Priyo Pitanto 
Toto Wibowo (TERGUGAT I) yang telah 
terikat  dalam  Perjanjian  Kredit 
sebagaimana yang telah diuraikan pada 
butir 1 (satu), dengan jumlah pokok 
pinjaman Rp. 6.890.000,- (Enam Juta 
Delapan ratus Sembilan puluh ribu 
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rupiah), jangka waktu 298 (Dua ratus 
Sembilan Puluh Delapan) bulan dengan 
angsuran sebesar Rp. 76.870, (Tujuh 
puluh enam ribu delapan ratus tujuh 
puluh rupiah) perbulan. 

Di dalam Klasula Perjanjian Kredit 
KPR dari Fasilitas Kredit TURUT 
TERGUGAT mengatur tentang larangan 
untuk pengalihan hak tanpa 
sepengetahuan Bank (Dalam hal ini 
TURUT TERGUGAT) yang tercantum di 
dalam Pasal 5 ayat (4) tentang 
Penghunian dan Pemeliharaan Rumah 
yang bunyinya sebagai berikut : 

DEBITUR tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari BANK dilarang 
untuk:  
a. Mengubah bentuk atau konstruksi 

Rumah tersebut yang mengakibatkan 
berkurangnya nilai agunan ;  

b. Membebani lagi agunan dengan Hak 
Tanggungan atau dengan sesuatu 
jenis pembebanan lain apapun jugs 
untuk keuntungan pihak lain kecuali 
BANK;  

c. Menyewakan atau mengijinkan 
penempatan atau penggunaan 
maupun menguasakan Rumah 
kepada pihak lain;  

d. Menyerahkan Rumah kepada pihak 
lain; 

e. Menjaminkan hak penerimaan uang 
sewa atas rumah tersebut; atau  

f.  Menefima setiap uang muka, sewa, 
atau sesuatu pembayaran lainnya 
atau pembayaran kompensasi dimuka 
terhadap sewa menyewa 
penempatan, penjualan atau sesuatu 
bentuk penguasaan lainnya atas 
Rumah kepada pihak lain.  

Pada tanggal 23 Februari 1994 telah 
terjadi pengalihan kredit yang dilakukan 
oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT 
II tanpa sepengetahuan TURUT 
TERGUGAT (Kreditur) melalui penjualan 
di bawah tangan. Sehingga dalam hal ini 
pengalihan kredit yang dilakukan 
tersebut adalah tidak sah dan 
pengikatannya hanya berdasarkan 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 
tanpa Akta Jual Beli (AJB) di hadapan 
Notaris. 

PENGGUGAT pada tanggal 07 
Februari 2004 melalui penjualan di 
bawah tangan. Sehingga dari poin 4 dan 
5 di atas dapat disampaikan skema 
sebagai berikut :  

Berdasarkan Poin 3 mengenai 
klausul Pasal 5 ayat (4) huruf c dan d di 
atas, bahwa jelas dan terang bahwa 
proses pertama kali jual beli di bawah 
tangan yang dilakukan oleh TERGUGAT 
I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT I 
telah melanggar ketentuan di dalam 
perjanjian sebagaimana para pihak di 
dalam perjanjian terikat dan berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak 
(azas pacts sunt servanda). Sehingga 
dalam hal ini TERGUGAT I selaku 
Kreditur yang tidak mempunyai itikad 
baik. 

Kerugian yang dimaksud di dalam 
dalil PENGGUGAT terhadap jual beli di 
bawah tangan dari TERGUGAT II, 
adalah kerugian atas ketidak cermatan 
PENGGUGAT sendin dalam 
menganalisis, mengkaji dan meneliti 
objek jual beli tersebut. PENGGUGAT 
telah melakukan kesalahan dan  
kecerobohan sendiri yang hanya tergoda 
dan teriming-iming objek jual bell yang 
ditawarkan oleh  TERGUGAT II yang 
sebenarnya agunan/sertfikat objek 
sengketa berada di dalam penguasaan 
Bank (TURUT TERGUGAT) selaku 
kreditur beritikad baik atas Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR ) atas nama 
TERGUGAT I. 

Sudah jelas dan terang terhadap 
pengalihan kredit (pengalihan hak) di 
bawah tangan melalui Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak 
melalui Akta Jual Beli (AJB) karena 
penguasaan sertifikat berada pada 
TURUT TERGUGAT terhadap fasilitas 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
TERGUGAT  I,  sehingga  tidak  mungkin  
dapat  dilakukan proses balik nama. Jual 
beli di bawah tangan yang dilakukan balk 
oleh TERGUGAT I selaku Debitur tidak 
beritikad baik kepada TERGUGAT II 
kemudian dilanjutkan dari TERGUGAT II 
kepada PENGGUGAT merupakan PPJB 
dan tidak dilakukan dihadapan Notaris, 
sehingga terhadap PPJB tersebut hanya 
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sebatas janji jual beli yang belum 
mempunyai kekuatan hukum.  

Berdasarkan gugatan PENGGUGAT 
dalam posita Nomor 8 beserta 
petitumnya Nomor 3 dan 5, meminta 
kepada Majelis Hakim yang terhormat 
untuk mengesahkan Jual beli dan 
memerintahkan agar TURUT 
TERGUGAT   untuk   menyerahkan   
Sertipikat  Hak  Milik  Atas Satuan . 

Rumah Susun Nomor 433/2/63 
Kelurahan Menanggal, Kecamatan 
Wonocolo, Kotamadya Surabaya, seluas 
36 M2, yang tercatat atas nama Priyo 
Pitanto sebagai Debitur TURUT 
TERGUGAT dan/atau TERGUGAT I 
tidak berdasar karena dalam hal ini 
TURUT TERGUGAT selaku kreditur 
beritikad baik mempunyai kepentingan 
atas penguasaan sertifikat tersebut yang 
pada faktanya tidak ada hubungan 
hukum antara PENGGUGAT dengan 
TURUT TERGUGAT. 
 
2. Kekuatan Hukum Pembuktian 

Akta Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli Dan Kuasa Menjual Yang 
Dibuat Secara Notaris Dalam 
Pengalihan Rumah Bersubsidi 
Kekuatan pembuktian akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 
adalah sah apabila telah tercapai 
kesepakatan diantara para pihak yang 
membuatnya. Kesepakatan yang 
dimaksud dapat dituangkan dalam suatu 
akta tertulis maupun tidak tertulis. Akan 
tetapi, untuk menjamin kepastian hukum 
di antara para pihak, akan lebih baik 
apabila PPJB ditulis dalam suatu akta 
atau surat perjanjian yang dibuat dan 
ditandatangani oleh para pihak. Pihak 
yang dimaksud disini adalah penjual dan 
calon pembeli.  

Pembuatan Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (PPJB) dapat dilakukan oleh 
para pihak yang terkait ataupun 
dilakukan dihadapan Notaris. Untuk 
membahas mengenai bentuk dari PPJB, 
akan diuraikan sebagai berikut :  
a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli di 

Bawah Tangan  
Perjanjian pengikatan jual beli yang 

dibuat dibawah tangan, dibuat secara 

tertulis di atas kertas bermaterai dan 
ditandatangani oleh para pihak dan 
saksi-saksi.  

Pihak-pihak yang dimaksudkan 
adalah penjual dan calon pembeli. 
Mereka membuat suatu perjanjian yang 
isinya ditentukan sendiri berdasarkan 
kesepakatan para pihak dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
Perjanjian tersebut berisikan hal-hal 
yang disepakati oleh para pihak dan apa 
yang diperjanjikan tersebut harus ditaati 
dan tidak boleh dilanggar. Dasar hukum 
dari diperkenankannya para pihak untuk 
membuat dan menentukan isi perjanjian 
sendiri adalah berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak yang 
diperbolehkan oleh hukum perikatan.  
b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) dengan Akta Otentik  
Pengertian akta otentik (Authentike 

Akte) menurut Pasal 1868 Kitab Undang 
undang Hukum Perdata adalah:  

 
“Suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan oleh 
Undang-undang oleh dan/atau 
dihadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk maksud itu, di 
tempat dimana akta dibuat.” 
 
Oleh karena perikatan ini dibuat oleh 

Notaris, maka segala sesuatunya harus 
mengikuti Undang-undang Jabatan 
Notaris (UUJN). Suatu akta otentik harus 
dibuat dihadapan atau oleh pejabat 
umum, dihadiri oleh saksi-saksi serta 
disertai pembacaan oleh Notaris 
kemudian ditandatangani. Menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris yang 
selanjutnya diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 38 
tentang Bentuk dan Sifat Akta adalah 
sebagai berikut:  
1. Setiap akta notaris terdiri dari:  

a. Awal akta atau kepala akta;  
b. Badan akta; dan  
c. Akhir atau penutup akta.  

2.  Awal akta atau kepala akta memuat:  
a. Judul akta;  
b. Nomor akta;  
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c. Jam, hari, tanggal, bulan dan 
tahun;  

d. Nama lengkap dan tempat 
kedudukan notaris. 

3. Badan akta memuat:  
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, tempat tinggal 
para penghadap dan/atau orang 
yang mereka wakili;   

b. Keterangan mengenai kedudukan 
bertindak penghadap;   

c. Isi akta yang merupakan kehendak 
dan keinginan dari pihak yang 
berkepentingan;  

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal 
lahir, serta pekerjaan, jabatan, 
kedudukan dan tempat tinggal dari 
tiap-tiap saksi pengenal.  

4. Akhir atau penutup akta memuat:  
a. Uraian tentang pembacaan akta 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 
16 ayat (7);   

b. Uraian tentang penandatanganan 
dan tempat penandatanganan atau 
penerjemahan akta apabila ada;  

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal 
lahir, pekerjaan, jabatan, 
kedudukan dan tempat tinggal dari 
tiap-tiap saksi akta;  

d. Uraian tentang tidak adanya 
perubahan yang terjadi dalam 
pembuatan akta atau uraian 
tentang adanya perubahan yang 
dapat berupa penambahan, 
pencoretan atau penggantian.  
 Suatu akta otentik memberikan 

bukti yang sempurna tentang apa yang 
dimuat di dalamnya kepada :  
1. Para pihak beserta ahli waris mereka 

atau;  
2. Orang-orang yang mendapat hak 

daripada mereka tersebut diatas.  
Kelebihan dari akta otentik 

dibandingkan dengan akta yang dibuat 
dibawah tangan ialah grosse dari akta 
otentik dalam beberapa hal mempunyai 
kekuatan pembuktian eksekutorial 
seperti putusan hakim, sedangkan akta 
yang dibuat dibawah tangan tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian 
eksekutorial. 

Menurut GHS Lumban Tobing yang 
menyatakan bahwa menurut pendapat 
umum yang dianut pada setiap akta 
otentik dibedakan 3 (tiga) kekuatan 
pembuktian dibandingkan surat dibawah 
tangan, yaitu :  
3. Kekuatan pembuktian lahiriah  

Maksudnya adalah kemampuan 
dari akta itu sendiri untuk 
membuktikan dirinya sebagai akta 
otentik. Kemampuan itu menurut 
Pasal 1875 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata tidak dapat diberikan 
kepada akta yang dibuat dibawah 
tangan karena akta yang dibuat di 
bawah tangan baru berlaku sah 
terhadap siapa akta itu dipergunakan 
apabila yang menandatanganinya 
mengakui kebenaran dari tanda 
tangannya itu, sedangkan akta otentik 
membuktikan sendiri keabsahannya.  

4. Kekuatan pembuktian formal  
Dengan kekuatan pembuktian 

formal ini oleh akta otentik dibuktikan 
bahwa pejabat yang bersangkutan 
telah menyatakan dalam tulisan itu 
sebagaimana yang tercantum dalam 
akta itu dan selain dari itu kebenaran 
dari apa yang diuraikan oleh pejabat 
dalam akta itu sebagai yang dilakukan 
dan disaksikannya di dalam 
menjalankan jabatannya itu. Dalam 
arti formal, sepanjang mengenai akta 
pejabat, akta itu membuktikan 
kebenaran dari apa yang disaksikan, 
yakni dilihat, didengar dan juga 
dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai 
Pejabat Umum dalam menjalankan 
jabatannya.  

5. Kekuatan pembuktian material  
Kekuatan pembuktian material 

tidak hanya kenyataan bahwa adanya 
dinyatakan sesuatu yang dibuktikan 
oleh akta itu, akan tetapi juga isi akta 
itu dianggap dibuktikan sebagai yang 
benar terhadap setiap orang yang 
menyuruh untuk dibuat akta itu 
sebagai tanda bukti terhadap dirinya, 
akta itu mempunyai kekuatan 
pembuktian material.  

Pemerintah, seorang Notaris 
bertugas untuk mengatur dan 
mengesahkan secara tertulis dan 
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otentik hubungan-hubungan hukum 
antara para pihak yang secara 
mufakat meminta jasanya.  

Adapun akta yang dibuat oleh 
seorang Notaris sebagai Pejabat 
Umum adalah akta yang memuat 
uraian secara otentik dari apa yang 
disaksikan, dilihat dan didengar oleh 
Notaris dalam menjalankan 
jabatannya. Sehingga Notaris 
berkewajiban menciptakan otensititas 
dari akta-akta yang dibuat oleh atau 
dihadapan Notaris. 

Maksud  dan  tujuan  gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut 
diatas. Bahwa Penggugat pada 
pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat  
Telah membeli sebuah unit rumah di 
Surabaya (atas Proyek Perumahan 
Perum Perumnas Unit Surabaya 
Menanggal Desa Dukuh Menanggal 
Type F.36) rumah tersebut selanjutnya 
disebut sebagai (objek sengketa). 

Penggugat membeli rumah tersebut 
(objek sengketa) dari Tergugat II, secara 
dibawah tangan, dengan meneruskan 
cicilan pemindahan Kredit, sedangkan 
Tergugat II membeli rumah tersebut dari 
Tergugat I juga secara dibawah tangan 
dengan meneruskan cicilan (pengalihan 
kredit), sekarang rumah tersebut sudah 
dibayar lunas, oleh karena itu mohon 
agar Turut Tergugat memberikan surat-
surat rumah tersebut pada Penggugat. 
Gugatan Penggugat tersebut Turut 
Tergugat pada pokoknya membantah 
tentang adanya hubungan hukum antara 
Penggugat dan Turut Tergugat, karena 
menurut Turut Tergugat, hubungan 
hukum kredit rumah terjadi antara 
Tergugat I (PRIYO PITANTO TOTO 
WIBOWO) dan Turut Tergugat (BANK 
TABUNGAN NEGARA). 

Kemudian terjadi jual beli terhadap 
objek sengketa tersebut (pengalihan 
kredit) dari Tergugat I kepada Tergugat II 
secara dibawah tangan dan begitu pula 
pengalihan kredit dari Tergugat II kepada 
Penggugat sebagaimana yang didalilkan 
oleh Penggugat, tentang hal itu adalah 
tanpa sepengetahuan (ijin) dari Turut 
Tergugat sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kredit pasal 
5 ayat (4). 

Sebagaimana yang didalilkan oleh 
Turut Tergugat, bahwa tidak ada 
hubungan hukum antara Penggugat 
dengan Turut Tergugat karena jual beli 
rumah yang terjadi sebagaimana yang 
didalilkan oleh Penggugat adalah 
sebagaimana yang ditentukan dalam 
pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kredit Rumah 
(vide bukti T.T-1), jual beli (kredit) 
terhadap rumah tersebut tanpa ijin atau 
tanpa sepengetahuan dari Turut 
Tergugat. 

Jika dihubungkan dengan bukti P-4, 
berupa bukti Lunas dari BTN, tetapi tidak 
terbaca tentang isi dari bukti tersebut 
dan begitu juga yang tertulis dalam 
daftar bukti bahwa bukti P-4 berupa bukti 
lunas dari Bank BTN, tetapi tidak ada 
penjelasannya.  

Begitu pula dengan jawaban dari 
Turut Tergugat, tidak ada diakui / 
dibenarkan tentang telah adanya 
pelunasan kredit rumah (objek sengketa) 
dan Turut Tergugat pada pokoknya 
membantah tentang adanya hubungan 
hukum antara Penggugat dan Turut 
Tergugat, sehingga bukti P-4 tersebut 
tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut . 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah 
dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis 
berpendapat bahwa bantahan dari Turut 
Tergugat beralasan, oleh karenanya 
gugatan Penggugat harus dinyatakan 
ditolak. Mengenai alat-alat  bukti  yang  
lain  baik yang diajukan oleh Penggugat 
maupun Turut Tergugat, selain yang 
telah dipertimbangkan tersebut diatas, 
tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan 
lebih lanjut. Karena gugatan ditolak, 
maka segala biaya yang timbul dalam 
perkara ini dibebankan pada Penggugat. 
Segala peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang bersangkutan dengan 
perkara ini. 

Adapun amar putusannya adalah 
Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi 
Turut Tergugat tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan 
Penggugat untuk seluruhnya. 
Menghukum Penggugat untuk 
membayar biaya yang timbul dalam 
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perkara ini yang sampai saat ini 
diperhitungkan sebesar  Rp. 1.111.000,- 
(satu juta seratus sebelas ribu rupiah). 

 
 
C. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi 
diatas maka kesimpulannya adalah 
pengaturan akta pengikatan jual beli 
adalah untuk mengamankan 
kepentingan calon penjual dan 
pembeli sekaligus untuk 
meminimalisir kemungkinan terjadinya 
sengketa antara para pihak yang 
terkait. Oleh karena itu, calon penjual 
dan pembeli berkewajiban untuk 
mentaati substansi dari perjanjian 
yang telah disepakati bersama. 
Seperti yang telah dijelaskan dalam 
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang 
menjelaskan, bahwa “semua 
perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai Undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. 
Berdasarkan ketentuan pasal 
tersebut, maka isi dari perjanjian 
tersebut dapat berupa memberikan 
sesuatu dan tidak melakukan sesuatu 
(Pasal 1234 KUH Perdata). Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang 

dibuat antara developer dengan calon 
pembeli menunjukkan adanya 
hubungan hukum (hubungan 
kontraktual) antara developer dengan 
calon pembeli rumah, selanjutnya 
yaitu adanya Akta Jual Beli (AJB) 
yang dibuat dan ditandatangani di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) untuk mengalihkan 
tanah dan rumah dari developer 
kepada calon pembeli.   

 
2. Saran 

Untuk mencapai hal yang 
diinginkan, agar dalam praktek 
pemberian kerdit pemilikan rumah 
(KPR bersubsidi) tidak menemui 
masalah-masalah, maka sebelum 
memberikan kredit tersebut pihak 
Bank selaku pemberi kredit (kreditur) 
perlu menetapkan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan-
persyaratan sebagai calon debitur 
secara tegas dalam Surat 
Pernyataan Pemberian Kredit 
(SP3K) dan meninjau dengan 
cermat apakah debit tersebut layak 
untuk diberikan kredit. Hal tersebut 
untuk meminimalkan timbulnya 
debitur-debitur nakal yang 
melakukan wanprestasi dalam 
perjanjian. 
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ABSTRACT 
 
The agreement is an activity that can not be separated from the life of the community, one of which 
is the work agreement. Law Number 13 Year 2003 on Manpower Article 51 Paragraph (1) allows 
employment agreements to be made in written or oral form. Both have the same legal force, but the 
written form ensures greater certainty of the rights and obligations of the parties. This study aims to 
determine the arrangements for workers whose employment relationship is based on oral work 
agreement and settlement disputes dispute settlement mechanism as a result of oral work 
agreement. The method used is normative juridical, which focuses on the principles of law and 
examines and examines the rules written. Sources of data used are secondary data. Data 
collection was done by library study. The results obtained are that workers bound by verbal 
agreement are declared as workers with an indefinite work agreement and the settlement 
mechanism in case of termination of employment is following PKWTT guidelines beginning with 
bipartite, tripartite negotiations, Industrial Relations Court and Supreme Court. Furthermore, the 
result of research of Supreme Court decision Number 501 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 concerning 
wages process, according to the author is not in accordance with the provisions of legislation. The 
phrase "by law" in the provision of Article 59 paragraph (7) of the Manpower Act shall be the 
reason for discriminative distinction of rights between PKWTT which occurred from the beginning of 
the existence of working relationship with PKWTT which occurred for the law because of 
unauthorized PKWT. It is not in accordance with the provisions of Article 28D paragraph (1) of the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia that every person is entitled to the recognition, 
guarantee, protection and legal certainty of justice and equal treatment before the law. Therefore, 
stricter arrangements on the rights, obligations, authorities and responsibilities of the parties in the 
oral work agreement are required and where there is a special container or union for workers 
whose employment is bound by an oral work agreement. 
 
Keywords: Oral Work Agreement, PKWT, PKWTT, Legal Protection. 
 
 

ABSTRAK 
 
 Perjanjian merupakan kegiatan yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat, salah 
satunya yaitu perjanjian kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 51 ayat (1) memperbolehkan perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan. 
Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, tetapi bentuk tertulis lebih menjamin kepastian 
hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan bagi tenaga 
kerja yang hubungan kerjanya didasarkan dengan perjanjian kerja lisan serta mekanisme 
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat perjanjian kerja lisan. Metode yang 
digunakan adalah yuridis normatif, yaitu memfokuskan terhadap prinsip-prinsip hukum serta 
mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang tertulis. Sumber data yang digunakan yaitu data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah bahwa pekerja yang diikat dengan perjanjian kerja lisan dinyatakan sebagai pekerja dengan 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mekanisme penyelesaiannya jika terjadi pemutusan 
hubungan kerja adalah mengikuti pedoman PKWTT yang diawali dengan perundingan bipartit, 
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tripartit,  Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Selanjutnya hasil penelitian 
putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 perihal upah proses, menurut Penulis 
tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Frasa “demi hukum” dalam ketentuan Pasal 
59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi alasan adanya diskriminatif pembedaan hak 
antara PKWTT yang terjadi sejak semula adanya hubungan kerja dengan PKWTT yang terjadi 
demi hukum karena PKWT yang tidak sah. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan 
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan 
yang lebih tegas mengenai hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab para pihak dalam 
perjanjian kerja lisan serta alangkah baiknya jika ada wadah atau serikat pekerja khusus bagi 
pekerja yang hubungan kerjanya diikat dengan perjanjian kerja lisan. 
 
Kata Kunci : Perjanjian Kerja Lisan, PKWT, PKWTT, Perlindungan Hukum.  
 
 
A. PENDAHULUAN  

Bangsa Indonesia mulai ada sekitar 
abad 120 SM, dan dikenal adanya sistem 
gotong royong. Gotong royong merupakan 
suatu sistem pengarahan tenaga tambahan 
dari luar kalangan keluarga yang dimaksudkan 
untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-
masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi 
bercocok tanam di sawah, dengan tidak 
mengenal suatu balas jasa dalam bentuk 
materi melainkan dalam bentuk makanan 
yang diberikan setiap hari kerja untuk teman-
teman yang membantunya. Sifat gotong 
royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini 
membawa kemaslahatan karena berintikan 
kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua 
orang.  (Admin, “Perkembangan UU tentang 
ketenagakerjaan di Indonesia”, diakses 
dari http://www. 
hukumprodeo.com/perkembangan-uu-
tentang-ketenagakerjaan-di-indonesia). 
 Aturan mengenai hubungan kerja di 
Indonesia pada masa ini telah ada walaupun 
tidak tertulis yang disebut dengan hukum 
ketenagakerjaan adat. Aturan dibidang 
ketenagakerjaan tersebut ditaati oleh 
masyarakat dengan penuh kesadaran dan 
tanpa paksaan, melainkan sudah sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 
tersebut yang tercermin dari kesadaran hukum 
masyarakat itu sendiri yang sudah terpola 
dalam perilaku anggota masyarakat sehari-
hari. 
  Kasus perbudakan pada masa 
pendudukan Hindia Belanda di Indonesia 
semakin meningkat dan perlakuan terhadap 
budak sangat keji serta tidak 
berprikemanusiaan. Kaum penjajah telah 
memperlakukan orang-orang pribumi hanya 

sebagai budak yang tidak memiliki status 
hukum dan boleh diperdagangkan. Hal ini 
tergambar dalam sistem hukum yang 
diterapkan di wilayah jajahan dengan 
menetapkan bahwa "Burgerlijk Wetboek" atau 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
diberlakukan sejak tahun 1823, termasuk di 
dalamnya norma dan aturan mengenai 
perburuhan, tidak berlaku bagi orang pribumi. 
(Heru Prasetyo, “Sejarah Perkembangan 
Ketenagakerjaan di Indonesia”, diakses dari 
https://www.kompasiana.com/herupras197
3/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-
di-indoneisa 
%20_55181e01a33311ad07b66490). 
 Indonesia saat ini sedang 
melaksanakan pembangunan di segala 
bidang. Pembangunan ini meliputi juga 
pembangunan ketenagakerjaan. 
Pembangunan ketenagakerjaan merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pembangunan ketenagakerjaan ini di 
laksanakan dalam rangka pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat Indonesia 
seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 
martabat, dan harga diri tenaga kerja guna 
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, 
makmur, dan merata baik secara materiil 
maupun spirituil. (Undang – Undang 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, Pertimbangan 
Butir a.) 
 Salah satu syarat untuk keberhasilan 
pembangunan nasional adalah kualitas 
sumber daya manusianya yang menentukan 

http://www.hukumprodeo.com/perkembangan-uu-tentang-ketenagakerjaan-di-indonesia/
http://www.hukumprodeo.com/perkembangan-uu-tentang-ketenagakerjaan-di-indonesia/
http://www.hukumprodeo.com/perkembangan-uu-tentang-ketenagakerjaan-di-indonesia/
https://www.kompasiana.com/herupras1973/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-di-indoneisa%20%20_55181e01a33311ad07b66490
https://www.kompasiana.com/herupras1973/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-di-indoneisa%20%20_55181e01a33311ad07b66490
https://www.kompasiana.com/herupras1973/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-di-indoneisa%20%20_55181e01a33311ad07b66490
https://www.kompasiana.com/herupras1973/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-di-indoneisa%20%20_55181e01a33311ad07b66490
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berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi 
tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas 
manusia tidak mungkin tercapai tanpa 
memberikan jaminan hidup, sebaliknya 
jaminan hidup tidak dapat tercapai apabila 
manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana 
dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh 
imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan 
keluarganya. (Imam Muchtarom, 2010:1). 
 Pemerintah telah menetapkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dalam rangka 
pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga 
kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 
diskriminasi atas dasar apapun untuk 
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya. (Ariani, 2006:2). 
 Pekerja atau buruh merupakan pihak 
yang lebih lemah dibanding pihak pengusaha. 
Pekerja atau buruh adalah orang yang tidak 
bebas dalam menentukan kehendaknya 
terhadap pengusaha, karena dalam suatu 
hubungan kerja pengusaha telah memberikan 
batasan-batasan yang harus diikuti oleh pihak 
pekerja atau buruh (Sehat Damanik, 2004:2). 
Sangat sulit bagi pihak pekerja atau buruh 
untuk menentang, dan bila mereka berkeras 
untuk menentang maka mereka akan 
kehilangan mata pencaharian. Bagi 
pengusaha, kehilangan seorang pekerja atau 
buruh bukanlah sebuah persoalan karena 
masih ada ribuan tenaga kerja yang mencari 
pekerjaan. 
 Buruh atau pekerja mengikatkan diri 
untuk bekerja dengan menerima upah pada 
pihak lainnya yaitu majikan atau pengusaha, 
maka ketika itulah akan timbul perjanjian 
kerja. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberikan pengertian 
tentang perjanjian kerja yaitu: “perjanjian 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 
pemberi kerja yang memuat syarat syarat 
kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.  
 Hubungan kerja antara pengusaha 
dengan pekerja atau buruh timbul setelah 
perjanjian kerja tersebut disepakati oleh kedua 
belah pihak, yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan perintah. Adapun syarat-
syarat keabsahan perjanjian kerja 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwasannya perjanjian kerja 
dibuat atas dasar: 

a; Kesepakatan kedua belah pihak ; 
b; Kemampuan atau kecakapan 

melakukan perbuatan hukum ; 
c; Adanya pekerjaan yang diperjanjikan ; 

dan 
d; Pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

  Prinsipnya, pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan 
perjanjian kerja dalam bentuk tertulis ataupun 
lisan. Dan Pasal 1338 KUHPerdata 
menegaskan bahwa semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
Perjanjian lisan atau tertulis memiliki kekuatan 
hukum yang sama, tetapi secara normatif 
bentuk tertulis lebih menjamin kepastian hak 
dan kewajiban para pihak, sehingga jika 
terjadi perselisihan akan sangat membantu 
dalam proses pembuktian. 
  Tidak dapat dipungkiri masih banyak 
perusahaan yang tidak atau belum membuat 
perjanjian kerja secara tertulis dengan 
berbagai alasan baik karena efisiensi, 
ketidakmampuan sumber daya manusia 
maupun karena kelaziman, sehingga atas 
dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja 
secara lisan. 
  Salah satu contoh perusahaan yang 
menerapkan perjanjian kerja lisan yaitu PT. 
Hasanah Graha Afifah yang bergerak dalam 
bidang pelayanan kesehatan, dimana alasan 
penerapan perjanjian kerja lisan itu 
disebabkan oleh kurangnya sumber daya 
manusia (SDM) di HRD (Bagus Prasetyo, 
2011:9). Selain itu perjanjian kerja lisan juga 
diterapkan oleh UD Naba Jaya Samarinda 
dengan alasan bahwa para pihak adalah 
sanak keluarga, sehingga pelaksanaan 
pekerjaan cukup didasarkan pada prinsip 
kepercayaan (Rizka Amaliyah, 2016:35). 
  Perjanjian kerja lisan ini memang lebih 
efisiensi, namun kenyataannya justru 
menempatkan pekerja atau buruh pada posisi 
yang sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa aspek diantaranya adalah pekerja 
atau buruh tidak berhak atas sejumlah 
tunjangan seperti tunjangan jamsostek, 
tunjangan lembur kerja, tunjangan cuti kerja 
dan apabila terjadi perselisihan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) dikemudian hari 
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terhadap pekerja/buruh oleh pengusaha, 
maka pekerja atau buruh tersebut sangat 
rentan untuk tidak menerima uang pesangon 
dan / atau uang penghargaan masa kerja 
serta uang penggantian hak, dikarenakan 
sulitnya pihak pekerja/buruh untuk 
membuktikan adanya hubungan kerja diantara 
pekerja atau buruh dengan pengusaha. 
  Perlindungan hukum terhadap pekerja 
atau buruh dari kekuasaan majikan terlaksana 
apabila peraturan perundang-undangan dalam 
bidang perburuhan yang mengharuskan atau 
memaksa majikan bertindak seperti dalam 
perundang-undangan tersebut benar-benar 
dilaksanakan semua pihak karena 
keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara 
yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis 
dan filosofis. (Zainal Asikin, 1993:5) 
  Berbicara tentang perlindungan hukum 
berarti membahas mengenai hak dan 
kewajiban. Berkaitan dengan pekerja atau 
buruh artinya berbicara tentang hak-hak 
pekerja atau buruh setelah melaksanakan 
kewajibannya. Pekerja dan pengusaha dalam 
hal perjanjian kerja yang dilaksanakan dengan 
lisan dan tidak disertai dengan pengangkatan 
secara tertulis menyebabkan status pekerja 
menjadi tidak jelas, apakah berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 
Ketidakjelasan status ini membuat pekerja 
dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh 
pengusaha secara sepihak tanpa 
mendapatkan uang pesangon dan hak-hak 
lainnya. 
  Salah satu kasus hubungan kerja 
antara pengusaha dan pekerja yang 
didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan 
adalah antara Defri Oktaverian dkk selaku 
penggugat melawan PT. Virgo Makmur 
Perkasa, qq. PT. Virgo Makmur Perkasa Job 
Site Tanjung Enim dan PT. Bukit Asam 
(Persero) Tbk. selaku tergugat, pada tanggal 
16 Desember 2014 di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang 
dengan nomor perkara 28/PHI/2014/PN PLG.  
 Duduk perkaranya adalah bahwa pada 
tanggal 18 November 2013 Para Penggugat 
menerima surat dari Tergugat, yang pada 
pokoknya memberi sanksi skorsing 
(diistirahatkan) sampai batas waktu yang tidak 
ditentukan, akan tetapi selama proses 

skorsing ini, Tergugat tidak membayar upah 
beserta hak-hak lainnya kepada Para 
Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2014. 
Kemudian pada tanggal 18 Desember 2013, 
Para Penggugat menerima pemutusan 
hubungan kerja (PHK), adapun alasan 
pemutusan hubungan kerja yang 
dikemukakan oleh Tergugat adalah 
berakhirnya masa perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT), Para Penggugat menolak 
alasan pemutusan hubungan kerja tersebut 
sebab Para Penggugat meyakini tidak pernah 
menandatangani perjanjian kerja waktu 
tertentu. Pihak perusahaan tidak memberikan 
uang pesangon dan tunjangan lainnya kepada 
Defri Oktaverian dkk, dengan alasan bahwa 
Defri Oktaverian dkk bukan merupakan 
karyawan tetap perusahaan. 
  Gugatan yang diajukan Defri 
Oktaverian dkk telah diputus oleh Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
Palembang pada tanggal 08 April 2015 
dengan registrasi perkara Nomor : 28/Pdt.Sus-
PHI/2014/PN Plg yang mengabulkan sebagian 
tuntutan para pekerja khususnya mengenai 
hubungan kerja yang didasarkan pada 
perjanjian kerja secara lisan. Pada 
pertimbangan hukumnya majelis hakim 
berpendapat bahwa hubungan kerja antara 
Defri Oktaverian dkk sebagai Penggugat dan 
PT. Virgo Makmur Perkasa, qq. PT. Virgo 
Makmur Perkasa Job Site Tanjung Enim dan 
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. sebagai 
Tergugat merupakan perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu (PKWTT) sejak diterima 
diperusahaan Tergugat, sehingga para 
penggugat berhak mendapatkan uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja 
serta uang penggantian hak, tetapi tidak 
mengabulkan tuntutan pembayaran upah 
selama Para Penggugat di skorsing.  
  Para penggugat mengajukan 
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung 
namun tetap tidak dikabulkan atas tuntutan 
pembayaran upah proses atau upah selama 
para penggugat di skorsing dengan alasan 
bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini 
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau 
undang-undang, sehingga permohonan kasasi 
yang diajukan oleh para pemohon tersebut 
harus di tolak. 
   

 
Adapun jenis dari penelitian ini adalah yuridis 
normatif, yaitu dilakukan dengan cara 

menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang 
menyangkut asas, konsepsi, doktrin, norma 
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hukum, ketentuan perundang-undangan, 
putusan pengadilan dan sebagainya. 

 Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif 
analisis. Bersifat deskriptif maksudnya dari 
penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran 
secara rinci dan sistematis tentang 
permasalahan yang akan diteliti. Analisis 
dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang 
diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat 
bagaimana menjawab permasalahan. 
 Sumber data yang dikumpulkan 
dalam penelitian hukum ini adalah sumber 
data sekunder, yang terbagi menjadi bahan 
primer dan bahan sekunder. Adapun yang 
menjadi bahan primer penelitian ini yaitu 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-
peraturan yang terkait dengan objek 
penelitian. 
 Bahan data sekundernya berupa 
bahan-bahan yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap data primer, seperti 

buku-buku, putusan pengadilan, hasil-hasil 
seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, serta 
pendapat pakar hukum yang erat kaitannya 
dengan permasalahan penelitian.  
 Pengumpulan data dilakukan secara 
studi kepustakaan (library research) yaitu 
dengan memanfaatkan berbagai literatur atau 
studi dokumen dengan cara meneliti sumber 
bacaan yang berhubungan dengan topik 
dalam skripsi ini, seperti buku-buku hukum, 
majalah hukum, artikel-artikel, peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan 
yang ada kaitannya dengan penelitian, 
pendapat para sarjana dan bahan-bahan 
lainnya. 
 Keseluruhan data diorganisasikan dan 
diurutkan kedalam pola, kategori dan satuan 
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
seperti yang disarankan oleh data yang 
dianalisa secara kualitatif. (Lexy J.Moleong, 
2002:103) 
 

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
1. Pengaturan Bagi Tenaga Kerja 

Dengan Perjanjian Kerja Lisan 

 
  

  Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata 
mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih. Perjanjian dengan demikian 
mengikat para pihak secara hukum, untuk 
mendapatkan hak atau melaksanakan 
kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian 
itu. Di dalam asas kebebasan berkontrak yang 
dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 
KUHPer menyebutkan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku 
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya dan perjanjian itu harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian 
ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda 
yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus 
dilaksanakan. (I Ketut Artadi dan I Dewa 
Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28). 

  Perjanjian kerja merupakan dasar dari 
terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja 
yang dibuat secara lisan adalah perjanjian 
kerja tanpa adanya penandatanganan para 
pihak baik pengusaha / buruh, dan sebaiknya 
di saksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) 
saksi. Perjanjian kerja yang dibuat secara 
lisan adalah sah, selama tidak bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Ketenagakerjaan, yaitu: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak; 

2. Kemampuan atau kecakapan 
melakukan perbuatan hukum; 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
dan 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak 
bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 Perjanjian kerja yang diperbolehkan 
untuk dibuat secara lisan hanyalah perjanjian 
kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). 
Sebab pada Pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT) atau lebih dikenal 
dengan istilah “kontrak” harus dibuat secara 
tertulis. Maka apabila ternyata PKWT tersebut 
tidak dibuat secara tertulis, maka secara 
otomatis perjanjian kerja tersebut menjadi 
PKWTT. 

 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 
di dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan 
bahwa: 
“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
yang tidak dibuat dalam bahasa   Indonesia 
dan huruf latin berubah menjadi Perjanjian 
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Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sejak 
adanya hubungan kerja.” 
 Lebih lanjut dalam Pasal 63 Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa untuk 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang 
dibuat secara lisan tersebut dipersyaratkan 
untuk dibuat surat pengangkatan bagi buruh 
yang bersangkutan. Surat pengangkatan 
tersebut sekurang-kurangnya memuat 
keterangan : 

a. nama dan alamat pekerja/buruh; 
b. tanggal mulai bekerja; 
c. jenis pekerjaan; dan 
d. besarnya upah. 

 Perihal syarat masa percobaan 3 (tiga) 
bulan yang melekat dalam perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu harus dinyatakan dalam 
surat pengangkatan tersebut. Dalam 
penjelasan pasal 60 dinyatakan jika syarat 
masa percobaan tidak dinyatakan dalam surat 
pengangkatan, maka ketentuan masa 
percobaan tersebut dianggap tidak ada. Dan 
dalam masa percobaan kerja pengusaha 
dilarang membayar upah di bawah upah 
minimum yang berlaku. 
Sebuah perjanjian yang baik, sekurang-
kurangnya memuat : 

1. Waktu kerja 
 Setiap pengusaha wajib melaksanakan 
ketentuan waktu kerja. Waktu kerja 
berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah 7 
(tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) 
jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja 
dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam 1 
(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu. Adapun waktu istirahat antara jam 
kerja sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus 
menerus dan waktu istirahat tersebut tidak 
termasuk jam kerja. 
 Pengusaha yang mempekerjakan 
pekerja atau buruh melebihi waktu kerja yang 
telah ditentukan dalam pasal 77 tersebut, 
maka pengusaha wajib membayar upah kerja 
lembur dengan maksimal waktu lembur yaitu 3 
(tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat 
belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

2. Upah 
 Tidak ada perbedaan dalam hal 
pemberian upah bagi pekerja perempuan 
maupun laki-laki. Pasal 88 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk 
mewujudkan penghasilan yang layak bagi 
kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan untuk melindungi 
pekerja atau buruh. Upah minimum ditetapkan 
berdasarkan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota dan sektor pada wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota. Pengusaha 
dilarang membayar upah lebih rendah dari 
upah minimum yang telah ditetapkan. Dalam 
hal pengusaha tidak mampu membayar upah 
minimum tersebut, maka dapat dilakukan 
penangguhan. 

3. Waktu Istirahat Dan Cuti 
 Waktu istirahat dan cuti telah 
ditentukan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh berhak 
mendapatkan istirahat mingguan 1 (satu) hari 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari 
kerja dalam 1 (satu) minggu. Untuk cuti 
tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 
hari kerja setelah pekerja atau buruh yang 
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) 
bulan secara terus-menerus.  
 Pekerja atau buruh perempuan yang 
dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari 
pertama dan kedua pada waktu haid. Pekerja 
atau buruh perempuan juga berhak 
memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 
setengah) bulan sebelum melahirkan anak 
dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah 
melahirkan anak. Setiap pekerja atau buruh 
yang menggunakan hak waktu istirahatnya, 
berhak mendapatkan upah penuh. 

4. Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan 
(K3) 
 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
Nomor 13 Tahun 2004 dalam Pasal 86 ayat 
(1) menjelaskan bahwa setiap pekerja atau 
buruh berhak memperoleh perlindungan 
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan 
kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan 
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama. 
 Sistem manajemen perusahaan wajib 
menerapkan sistem manajemen keselamatan 
dan kesehatan kerja. Sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja adalah 
bagian dari sistem manajemen perusahaan 
secara keseluruhan yang meliputi struktur 
organisasi, perencanaan, pelaksanaan, 
tanggung jawab, prisedur, proses, dan sumber 
daya yang dibutuhkan bagi pengembangan 
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penerapan, pencapaian, pengkajian, dan 
pemeliharaan kebijakan keselamatan dan 
kesehatan kerja dalam rangka pengendalian 

risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja 
guna terciptanya tempat kerja yang aman, 
efisien, dan produktif. 

                                                                                                                                                                        
B. Upaya Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 
25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran 
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 
mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja/buruh dan 
pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena 
selesainya perjanjian kerja waktu tertentu, 
pekerja meninggal dunia, pengunduran diri, 
atau pemberhentian atas permintaan.                                                                                                                                                            
 Perselisihan hubungan industrial adalah 
perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau 
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh 
atau serikat pekerja/serikat buruh karena 
adanya perselisihan mengenai hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan 
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 
perusahaan. Perselisihan pemutusan 
hubungan kerja itu sendiri adalah perselisihan 
yang timbul karena tidak adanya kesesuaian 

pendapat mengenai pengakhiran hubungan 
kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 
(Elok Hikmawati, 2016:6)                                                                                                                                                                            
          Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha 
dan pekerja/buruh atau serikat pekerj atau 
aserikat buruh secara musyawarah untuk 
mufakat. Dalam hal penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau 
serikat pekerja atau serikat buruh 
menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial melalui prosedur penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang diatur 
dengan undang-undang.                                                                                                                 
 Undang-undang yang mengatur 
tentang penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial adalah Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 6) tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial yang mulai berlaku 14 
Januari 2006. Berikut adalah jenis perselisihan 
hubungan industrial dan penyelesaiannya:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Penyelesaian Melalui Bipartit                                                                                                                                                                           
 Bipartit adalah perundingan antara 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 
buruh dengan pengusaha untuk 
menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial.  Penyelesaian perselisihan melalui 
bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya 
perundingan.                                                                                                             
 2. Penyelesaian Melalui Mediasi 
 Mediasi adalah penyelesaian 
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh hanya dalam satu perusahaan melalui 
musyawarah yang di tengahi oleh seorang 
atau lebih mediator yang netral. Dalam waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah menerima pelimpahan penyelesaian 
perselisihan mediator harus sudah 
mengadakan penelitian tentang duduknya 
perkara dan segera mengadakan sidang 
mediasi.  
 Tercapainya kesepakatan melalui 
mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama 
yang ditandatangani oleh para pihak dan 

disaksikan oleh mediator serta didaftarkan di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-
pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk 
mendapatkan akta bukti pendaftaran. Namun 
jika tidak tercapai kesepakatan, maka 
mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang 
disampaikan kepada para pihak selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
sidang mediasi pertama. Kemudian para pihak 
memberikan jawaban secara tertulis kepada 
mediator yang isinya menyetujui atau menolak 
anjuran tertulis dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
menerima anjuran tertulis. Anjuran tertulis 
yang ditolak oleh salah satu pihak atau para 
pihak, maka salah satu pihak dapat 
melanjutkan penyelesaian perselisihan 
dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
setempat.  
 3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi 
 Konsiliasi adalah penyelesaian 
perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja atau perselisihan 
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 
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dalam satu perusahaan melalui musyawarah 
yang ditengahi oleh seorang atau lebih 
konsiliator yang netral. Konsiliator 
mengadakan penelitian tentang duduknya 
perkara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja setelah menerima permintaan 
penyelesaian perselisihan secara tertulis, dan 
pada hari kerja ke 8 (delapan) harus sudah 
dilakukan sidang konsiliasi pertama. 
 Tercapainya kesepakatan melalui 
konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama 
yang ditandatangani oleh para pihak dan 
disaksikan oleh konsiliator dan didaftarkan di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-
pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk 
mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila 
tidak tercapai kesepakatan melalui konsiliasi, 
maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis 
yang disampaikan kepada para pihak 
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah sidang konsiliasi pertama. Kemudian 
para pihak memberikan jawaban secara 
tertulis kepada konsiliator paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran 
tertulis.  
 Perihal anjuran tertulis disetujui, maka 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja konsiliator 
harus sudah selesai membantu para pihak 
membuat Perjanjian Bersama. Dalam hal 
anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak 
atau para pihak, maka salah satu pihak dapat 
melanjutkan penyelesaian perselisihan 
dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
setempat.  
 4. Penyelesaian Melalui Arbitrase 
 Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui arbitrase meliputi 
perselisihan kepentingan dan perselisihan 
antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya 
dalam satu perusahaan. Arbiter yang 
berwenang menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial adalah arbiter yang 
terdaftar yang telah di tetapkan oleh Menteri.  
 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 
15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, 
Arbitrase Hubungan Industrial yang 
selanjutnya disebut arbitrase adalah 
penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, 
dan perselisihan antar serikat pekerja atau 
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, 
di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui 
kesepakatan tertulis dari para pihak yang 
berselisih untuk menyerahkan penyelesaian 

perselisihan kepada arbiter yang putusannya 
mengikat para pihak dan bersifat final. 
 Arbiter wajib menyelesaikan 
peselisihan hubungan industrial dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak penandatanganan surat perjanjian 
penunjukan arbiter. Apabila terjadi pergantian 
arbiter, jangka waktu dapat diperpanjang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
arbiter pengganti menandatangani surat 
perjanjian arbitrase. Arbiter dapat 
memperpanjang jangka waktu 
penyelesaiannya satu kali selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, jika 
para pihak setuju. 
 Arbiter harus mengawali penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial tersebut 
dengan upaya perdamaian. Jika perdamaian 
tercapai, dibuatkan Akta Perdamaian yang 
didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter 
mengadakan perdamaian. Apabila Akta 
perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah 
satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat 
mengajukan permohonan eksekusi. Dalam hal 
upaya perdamaian gagal, sidang arbitrase 
akan diteruskan. Terhadap kegiatan dalam 
pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat 
berita acara pemeriksaan oleh arbiter atau 
majelis arbiter. 
 5. Penyelesaian Melalui Pengadilan 
Hubungan Industrial 
 Gugatan perselisihan hubungan 
industrial diajukan kepada Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
yang daerah hukumnya meliputi tempat 
pekerja atau buruh bekerja. Ketua Pengadilan 
Negeri menetapkan Majelis Hakim yang terdiri 
atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua 
Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc 
sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan 
memutus perselisihan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah menerima gugatan. 

 Majelis Hakim memberikan putusan 
mengenai penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dalam waktu selambat-
lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung 
sejak sidang pertama. Putusan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap apabila 
tidak diajukan permohonan kasasi kepada 
Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat 
belas) hari kerjaBerisi hal yang menyatakan 
hubungan antarvariabel yang diteliti. Dibuat 
dalam satu paragraf, tidak dalam bentuk poin-
poin.Simpulan harus menjawab permasalahan 
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dan tujuan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.  
                                                                                                                                                                                                              
C. PENUTUP 
 
1. Kesimpulan  
 
Hubungan kerja yang didasarkan dengan 
perjanjian kerja secara lisan adalah sah dan 
tidak bertentangan dengan hukum sesuai 
ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa 
perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau 
lisan. Perjanjian kerja secara lisan tidak 
berlaku bagi perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT), oleh karena itu pekerja yang diikat 
dengan perjanjian kerja lisan dinyatakan 
sebagai pekerja tetap atau pekerja dengan 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan PKWTT dapat mensyaratkan 
masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan 
dan pengusaha dilarang membayar upah di 
bawah upah minimum yang berlaku. Setelah 
melewati masa percobaan tersebut, dalam hal 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat 
secara lisan maka pengusaha wajib membuat 
surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh 
yang bersangkutan, dengan sekurang-
kurangnya memuat keterangan : 

a. nama dan alamat pekerja atau buruh; 
b. tanggal mulai bekerja; 
c. jenis pekerjaan; dan 
d. besarnya upah. 

2. Mekanisme penyelesaian perselisihan 
pemutusan hubungan kerja yang didasarkan 
dengan perjanjian kerja lisan adalah mengikuti 
pedoman PKWTT. Diawali dengan 
perundingan bipartit antara pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh dengan 
pengusaha untuk mencapai mufakat. Apabila 

dalam perundingan bipartit mencapai kata 
sepakat, maka para pihak membuat perjanjian 
bersama yang kemudian didaftarkan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah para pihak 
mengadakan perjanjian bersama tersebut. 
Namun bila tidak tercapai kesepakatan maka 
salah satu atau kedua belah pihak 
mencatatkan perselisihannya kepada instansi 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat dengan 
melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian 
melalui perundingan bipartit telah dilakukan. 
Setelah perundingan bipartit dianggap gagal, 
maka para pihak selanjutnya harus melalui 
prosedur perundingan tripartit. Perundingan 
tripartit adalah perundingan antara pekerja, 
pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga 
sebagai fasilitator dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial diantara 
pengusaha dan pekerja. Dalam hal 
pemutusan hubungan kerja, perundingan 
tripartit dapat melalui mediasi atau konsiliasi. 
Penyelesaian melalui mediasi ditengahi oleh 
seorang atau lebih mediator dari pihak 
Disnaker, sedangkan penyelesaian melalui 
konsiliasi ditengahi oleh seorang atau lebih 
konsiliator yang merupakan pegawai 
perantara swasta dan bukan berasal dari 
Disnaker serta ditunjuk sendiri oleh para 
pihak. Baik dalam mediasi maupun konsiliasi 
jika mencapai sepakat maka dibuat perjanjian 
bersama yang kemudian didaftarkan pada 
Pengadilan Hubungan Industrial setempat, 
atau mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak 
ditemukan sepakat. Bagi pihak yang menolak 
anjuran mediator atau konsiliator dapat 
mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial.                                              

                                                                           
B. Saran 
Peraturan perundang-undangan memang 
tidak memberikan larangan perihal perjanjian 
kerja yang dibuat secara lisan, namun 
alangkah baiknya jika perjanjian kerja tersebut 
dibuat secara tertulis untuk lebih menjamin 
akan hak dan kewajiban para pihak serta 
sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi 
perselisihan. Selain itu segala peraturan 
mengenai perjanjian kerja juga harus lebih 
disosialisasikan kepada pekerja agar mereka 
lebih memahami hak dan kewajibannya saat 

bekerja. Meskipun perjanjian kerja dibuat 
secara lisan, sebaiknya di dokumentasikan 
seperti direkam, adanya berita acara serta 
adanya surat perintah. Dan lebih baik jika 
dibentuk sebuah wadah atau serikat pekerja 
khusus bagi pekerja yang hubungan kerjanya 
didasarkan dengan perjanjian kerja lisan 
sebagai salah satu bentuk perlindungan jika 
suatu saat terjadi perselisihan.  
Sesuai ketentuan dalam pasal 151 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha, 
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, 
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dan pemerintah, dengan segala upaya harus 
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pasal 151 
ayat (2) menjelaskan bahwa jika pemutusan 
hubungan kerja tidak bisa dihindarkan maka 
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan 
serikat pekerja/serikat buruh atau dengan 
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang 
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, maka PHK tidak boleh dilakukan 
secara sepihak melainkan harus melalui 
perundingan terlebih dahulu. Kemudian, 
apabila hasil perundingan tersebut tidak 
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya 
dapat memutuskan hubungan kerja dengan 
pekerja atau buruh setelah memperoleh 
penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
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