
Session 9
“TATA HUKUM INDONESIA”

A. Arti Tata Hukum
- Tiap suatu bangsa di dunia mempunyai tata hukumnya sendiri.
- Tata hukum berarti hukum yang berlaku sekarang (hukum positif) di suatu bangsa.
- Tata hukum itu sah, berlaku bagi suatu masyarakat tertentu, jika dibuat, ditetapkan oleh

penguasa (authority) masyarakat itu.

B. Tata Hukum Indonesia
- Tata Hukum Indonesia berarti hukum yang berlaku sekarang (hukum positif) di negara

Indonesia.
- Tata Hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, ditetapkan oleh

Negara Indonesia.
- Adanya Tata Hukum Indonesia adalah sejak lahirnya Negara Indonesia (17-08-1945), yang

dinyatakan dalam:
1. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Kemerdekaan Indonesia, … ”.
2. Pembukaan UUD 1945: Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada
itu … disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
undang Dasar Negara Indonesia …”.
Kedua pernyataan tersebut di atas mengandung arti:
- Menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat; dan
- Menetapkan Tata Hukum Indonesia.

3. UUD 1945 adalah inti dari Tata Hukum Indonesia yang harus dikembangkan, karena
UUD 1945 hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar saja yang sifatnya umum.

C. Dasar Hukum Berlakunya Beraneka Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
1. Peraturan-peraturan Pokok Pada Zaman Hindia Belanda

Yang menjadi Peraturan Pokok adalah:
a. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B.) merupakan ketentuan-

ketentuan Umum tentang Peraturan Perundangan untuk Indonesia, yang dikeluarkan
pada 30 April 1847 dan termuat dalam Stb. 1847/23.

b. Regerings Reglement (R.R.) dikeluarkan pada 2 September 1854 dan termuat dalam
Stb.1854/2.

c. Indische Staatregeling (I.S.) atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal
23 Juni 1925, Regerings Reglement tersebut dirubah menjadi Indische Staatregeling
(I.S.), termuat dalam Stb. 1925/415 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926.

d. R.R. dan I.S. merupakan peraturan pokok yang merupakan Undang-Undang Dasar
Hindia Belanda dan merupakan sumber peraturan organik.

e. Disamping peraturan pokok di zaman Hindia Belanda, terdapat Peraturan organik
seperti: Ordonnantie, Regerings Verorderning, Locale Verordening, dan lain-lain yang
diatur dalam Pasal 95 I.S.



2. Peraturan Pokok di Zaman Jepang
Adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1942, yang dalam ketentuan Pasal 3 menyatakan
berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda yang tidak
bertentangan dengan kekuasaan Militer Jepang.

3.   Pernyataan berlakunya Peraturan-peraturan Sebelum Republik Indonesia
Apakah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Hindia

Belanda dan Jepang masih berlaku hingga sekarang ini ?

- Pasal 3 Undang-undang Balatentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942.

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

- Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS 1949.

- Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUDS RI 1950.

- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945.

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen keempat.

Kesimpulannya:

Segala Peraturan perundangan yang diadakan di zaman Hindia Belanda, di zaman Jepang dan

di zaman Republik Indonesia, hingga sekarang ini, berlaku seluruhnya asalkan peraturan

perundangan tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap akan berlaku di

Indonesia seterusnya selama belum dicabut, ditambah atau diubah oleh ketentuan berdasarkan

UUD 1945.



SESSION 10
“ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”

A. Proklamasi Kemerdekaan dan Lahirnya Pemerintah Indonesia

1. Saat-saat Menjelang Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia:

- 6 Agustus 1945, jatuhnya bom atom Hiroshima

- 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Saigon mengelurkan

pernyataan, bahwa Indonesia di kemudian hari akan diberi kemerdekaan.

- 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman

Widyodiningrat diminta datang ke Saigon. Akan tetapi bom atom kedua meledak

di Nagasaki, kemudian membuat Jepang tidak ada kesempatan dan tidak punya

kekuasaan lagi untuk memikirkan nasib dari bangsa lain.

- 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan lenyaplah

“janji kemerdekaan” dari Jenderal Terauchi tersebut.

- 17 Agustus 1945, pada hari jum’at jam 10.00 di depan gedung jalan Proklamasi

56 Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air Indonesia

diumumkan kepada dunia.

2. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia:

- Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum

bagi pembentukan NKRI.

- Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dalam garis besarnya:

a. Lahirnya NKRI;

b. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan; dan

c. Titik tolak dari pelaksaan amanat penderitaan rakyat.

- Semenjak Proklamasi Kemerdekaan, maka dimulailah sejarah bangsa Indonesia

untuk menyusun pemerintahannya.

- Dasar-dasar pemerintahan suatu negara pada umumnya terletak dalam UUD,

Indonesia menjadikan dasar pemerintahannya dalam UUD 1945, yang ditetapkan

pada 18 Agustus 1945.



3. Lahirnya Pemerintahan Indonesia
a. 29 April 1945, Pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu Badan yang bernama

Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), yang beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Radjiman
Widyodiningrat.
- Dalam hal ini sistem perjuangan bangsa Indonesia berubah menjadi kooperatif,

namun tetap untuk membelokkan dari tindakan Pemerintah Jepang.
- Selama berdirinya BPUPKI mengadakan sidang dua kali (29 Mei-1 Juni 1945 dan 10-

16 Juli 1945).
- BPUPKI membentuk panitia perumus yang mempunyai 9 anggota, yakni Ir. Soekarno,

Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar
Muzakar, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad
Yamin.

- Panitia ini tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun rancangan Pembukaan UUD 1945
(Piagam Jakarta) dan rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945.

b. 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai
atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),  yang  diketuai  oleh  Ir.
Soekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta.
- Anggota PPKI sejumlah 27 orang adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang terkenal

dan mewakili seluruh Tanah air dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia,
kemudian dibentuk menjadi Panitia Nasional.

- Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 disaksikan  pula oleh PPKI.
- 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan:

a. Pembukaan UUD 1945;
b. UUD 1945;
c. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil

Presiden;
d. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

- 19 Agustus 1945, mengadakan sidang menetapkan:
a. Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan;
b. Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 Provinsi dan tiap-tiap Provinsi dibagi

kedalam kerasidenan-kerasidenan.



B. Kekuasaan Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 sebelum Amandemen
- Ketentuan Mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara terdapat dalam Bab III

UUD 1945 yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 16.
- Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945:

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum;
2. Sistem Konstitusional, yang berarti pemerintahan berdasar atas sistem Konstitusi

(Hukum Dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas (absolutimus);
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan MPR;
4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR;
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;
6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, dan tidak bertanggung jawab kepada

DPR;
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas;
8. DPR tidak dapat dibekukan/dibubarkan oleh Presiden.

C. Pokok-pokok Tata Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Seudah
Amandemen ke-4
1. Landasan Hukum Tata Pemerintahan Indonesia:

a. Landasan Ideal: Pancasila
b. Landasan Konstitusional: UUD 1945, sebagai perwujudan dari Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan (4 alinea) dan batang
tubuh (37 pasal, 3 Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan, dimana
ketentuan penjelasannya telah dihapuskan).

c. Landasan Operasional?

2. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945:
Lembaga-lembaga negara adalah alat perlengkapan negara, sebagaimana
dimaksudkan oleh UUD 1945 setelah Amandemen, yaitu:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
d. Presiden dan Wakil Presiden;
e. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
f. Mahkamah Agung (MA);
g. Komisi Yudisial (KY);
h. Mahkamah Konstitusi (MK);
i. Badan Peradilan



g. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR):
- MPR terdiri atas Anggota Dewan perwakilan rakyat dan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum;
- MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara;
- Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak;
- MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD;
- MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD.

h. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
- Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum;
- DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
- DPR memegang kekuasaan untuk membentuk UU;
- DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- DPR memiliki hak interpelasi (kritik kebijakan pemerintah yang menyangkut

hajat hidup orang banyak), hak angket (kritik kebijakan pemerintah dengan UU
yang ada), dan hak menyatakan pendapat;

- DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat, serta hak imunitas.

i. Dewan Perwakilan Daerah (DPD):
- DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
- DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
- DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi
lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan ketentuan di atas;
- DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai hal

tersebut di atas.

j. Presiden dan Wakil Presiden:
- Tugas Presiden dan Wakil Presiden: memegang kekuasaan pemerintahan

menurut UUD, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil
Presiden;

- Hak Presiden: mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan PP untuk
menjalankan UU;

- Grasi: Pengajuan pengampunan hukuman;
- Amnesti: hak untuk menghapuskan penuntutan dan penghentiannya dan

sekaligus penghapusan melaksanakan tuntutan pidana demi kepentingan
negara;

- Abolisi: hak untuk menghapuskan penuntutan dan penghentiannya apabila
sudah dimulai terhadap pelaku tindak pidana tertentu, biasanya berhubungan
dengan politik;

- Rehabilitasi: pemulihan hak-hak seseorang.



e. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK):
- Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

f. Mahkamah Agung (MA):
- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan dibawah UU terhadap UU.

g. Komisi Yudisial (KY):
- Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;
- Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan berwenang menjaga kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

h. Mahkamah Konstitusi (MK):
- Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

i. Badan Peradilan
- Peradilan Umum, Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara.



Session 11

Pengantar Ilmu Hukum

”Asas-Asas Hukum Perdata”
A. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia:

1. Kodifikasi Hukum Perdata Belanda, tahun 1830

- Sumber hukum pokok dari Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah KUHPerdata

(Burgerlijke Wetboek/BW).

- BW sebagian besar berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code

Napoleon tahun 1811-1838, karena akibat pendudukan Perancis di Belanda,

dimana sebagian dari Code Napoleon adalah Code Civil.

- Setelah pendudukan Perancis berakhir, pemerintah Belanda membentuk

panitia yang diketuai Mr.J.M. Kemper untuk membuat rencana kodifikasi

hukum perdata Belanda. Kodifikasi tersebut selesai pada 5 Juli 1830, tapi

baru diresmikan pada 1 Oktober 1838.

- Pada tahun 1838 dkeluarkan Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek

van Koophandel (KUHDagang).

- Berdasarkan Asas konkordansi, kodifikasi ini diumumkan pada 30 April 1841,

Stbl. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

2. Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia, tahun 1848

- KUHPerdata yang terbentuk tahun 1848 adalah hasil panitia kodifikasi yang

diketuai Mr.C.J.Scholten van Oud Haarlem.

- Maksud kodifikasi ini adalah untuk mengadakan persesuaian antara hukum

dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.



B. Pembagian dan Sistematika Hukum Perdata:

- Hukum Perdata ialah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan

hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan

kepada kepentingan perorangan.

- Sistematika Hukum Perdata menurut KUHPerdata/BW, yaitu :

1. Buku I, Perihal Orang;

2. Buku II, Perihal Benda;

3. Buku III, Perihal Perikatan;

4. Buku IV, Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (kadaluwarsa).

- Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan/doktrin, yaitu:

1. Hukum Perorangan;

2. Hukum Keluarga;

3. Hukum Harta Kekayaan;

4. Hukum Waris.

- Sistematika Hukum Perdata menurut UU (KUHPerdata/BW) dianggap tidak

memuaskan, karena:

1. Seharusnya BW hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai hukum

perdata materiil, tidak seperti sekarang yang juga memuat hukum perdata

formil/hukum acara;

2. Hukum waris mempunyai hubungan yang erat dengan hukum harta

kekayaan dan hukum keluarga seperti peralihan hak-hak kebendaan,

sebaiknya dikeluarkan dari Buku ke II (Benda) dan merupakan bagian

tersendiri;

3. Buku ke I s/d IV, semuanya memuat mengenai ketentuan-ketentuan umum,

sebaiknya dijadikan bagian/Buku yang tersendiri.



C. Status KUHPerdata:

1. Selama belum terbentuk suatu kodifikasi hukum nasional (sementara

KUHPerdata dan KUHDagang masih berlaku), maka KUHPerdata dan

KUHDagang bukan lagi sebagai WetBoek (aturan) tetapi sebagai Rechtsboek

yang hanya dipakai sebagai pedoman.

2. Dengan berkembangnya Ilmu Hukum saat ini, KUHPerdata sebagai kodifikasi

sudah tidak relevan lagi, karena dengan lahirnya UU Nasional antara lain:

- Buku I: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Buku II: UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria), UU No. 4 Tahun 1966

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Buku III: Masih berlaku karena belum adanya Hukum Perikatan Nasional;

- Buku IV: Masih kita gunakan, kecuali untuk Hukum Pidana kita telah

memiliki UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana /

KUHP).

3. Secara yuridis formil kedudukan KUHPerdata tetap sebagai UU, sebab

KUHPerdata tidak pernah dicabut sebagai UU, hanya sudah tidak utuh lagi

seperti saat diundangkan, karena beberapa bagian daripadanya sudah tidak

berlaku lagi.

D. SEMA No. 3 Tahun 1963 dan UU Nasional Dalam Bidang Perdata:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 yang

dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi

seluruh Indonesia, yang ditandatangani Wirjono Projodikoro, yang menyatakan

tidak berlaku lagi pasal-pasal tertentu dari KUHPerdata, yaitu:

Pasal-pasal 108, 119, 284 ayat (3), 1238, 1460, 1579, 1603 x ayat (1) dan ayat

(2), serta 1682 KUHPerdata.

2. Secara yuridis formil kedudukan KUHPerdata sebagai UU, sebab KUHPerdata

tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai UU. Artinya pada waktu

sekarang KUHPerdata bukan lagi sebagai KUHPerdata yang bulat dan utuh

seperti keadaan semula saat diundangkan.



1. Hukum Perorangan (Personenrecht):

- Memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, perihal

kecakapan untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-

haknya.

- Macam Subyek Hukum:

a. Manusia (natuurlijke persoon)

b. Badan Hukum (rechtspersoon)

- Ruang lingkup subyek hukum:

a. Teori Fictie Hukum: Hal yang tidak benar dijadikan benar, apabila ada suatu

kepentingan yang menghendaki (pasal 2 KUHPerdata);

b. Kedudukan Otonom: Dapat bersikap tindak;

c. Handelings Bevoegd: Cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, misal

karena ukuran dewasa;

d. Handelings Bekwaam: Tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum,

misalkan orang-orang yang berada dibawah pengampuan, dan anak-anak

dibawah umur.

- Manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban saat ia diahirkan sampai ia

meninggal dunia.

- Pengesahan suatu Badan Hukum dengan cara:

a. Adanya akte pendirian, Akte Notaris;

b. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat;

c. Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum dan HAM;

d. Diumumkan dalam berita negara.

- Menurut hukum, tiap-tiap orang haruslah mempunyai tempat tinggal (domisili) dan

badan hukum pun juga harus mempunyai domisili.

- Pentingnya domisili:

a. Dimana seseorang harus menikah;

b. Dimana seseorang harus dipanggil oleh Pengadilan;

c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang, dan sebagainya.



2. Hukum Keluarga:

- Memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan;

- Yang termasuk dalam hukum keluarga antara lain:

a. Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke macht):

- Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, Kedua ORTU wajib untuk memelihara dan

mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut

berlaku sampai anak itu menikah/dapat berdiri sendiri.

- Kekuasaan ORTU itu berhenti, apabila:

(1) Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun);

(2) Perkawinan ORTU putus;

(3) Kekuasaan ORTU dicabut oleh Hakim, misalnya karena melalaikan

kewajibannya dan berkelakukan buruk sekali;

(4) Pembebasan dari kekuasaan ORTU, misalnya kelakuan si anak luar biasa

nakal, ORTU tidak cakap/ORTU tidak mampu melakukan kewajibannya.

b. Perwalian (Vogdij):

- Anak yatim piatu atau anak yang belum cukup umur dan tidak dalam

kekuasaan ORTU memerlukan Wali;

- Wali adalah orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan

hidup anak tersebut;

- Perwalian dapat terjadi karena:

(1) Kedua ORTUnya telah dicabut atau dibebaskan kekuasaannya sebagai

ORTU;

(2) Perkawinan ORTUnya putus karena meninggal atau karena bercerai.

- Wali dapat ditetapkan menurut UU, Hakim, Wasiat, Badan Hukum.

c. Pengampuan (Curatele):

- Adalah orang yang telah dewasa akan tetapi:

(1) Sakit ingatan;

(2) Pemboros;

(3) Lemah daya;

(4) Berkelakuan Buruk.

- Orang yang berada dibawah pengampuan disebut Kurandus;

- Akibat hukum dari Kurandus, ia dinyatakan tidak cakap bertindak dalam

hukum;

- Pengampuan berakhir jika alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi.



d. Perkawinan:

1. Perkawinan menurut KUHPerdata

- Perkawinan dalam KUHPerdata berasaskan Monogami yang sifatnya mutlak

(seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri).

- Syarat-syarat pokok sahnya perkawinan:

Ø Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin;

Ø Laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun;

Ø Dilakukan di muka Pegawai Catan Sipil;

Ø Tidak ada pertalian darah yang terlarang.

a. Hak dan kewajiban suami istri:

- Kekuasaan marital dari suami;

- Wajib nafkah;

- Istri mengikuti kewarganegaraan suaminya;

- Istri mengikuti domisili suaminya;

- Jika tidak ada perjanjian pisah harta perkawinan, suami berhak mengurus

harta perkawinan gabungan.

b. Hubungan hukum dalam perkawinan:

Adanya hubungan suami istri (hak & kewajiban), adanya harta perkawinan dan

adanya hubungan ORTU dengan anak.

c. Putusnya perkawinan, disebabkan karena:

- Kematian;

- Kepergian suami atau istri selama sepuluh tahun, yang dapat diperpendek

menjadi setahun apabila kepergian diketahui dengan menumpang

kendaraan yang telah hancur, hilang atau terbakar atau kepergian itu adalah

ketempat yang berbahaya;

- Akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur;

- Perceraian, yang dapat disebabkan oleh: zina, meninggalkan tempat tinggal

dengan sengaja, hukuman selama lima tahun atau lebih, penganiayaan yang

menyebabkan luka berat.



2. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

A. Pengertian Umum Tentang Perkawinan:

Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

B. Asas-Asas Perkawinan:

1. Tujuan Perkawinan (pasal 1): Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

2. Sahnya Perkawinan (pasal 2): Bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan per-UU-an yang

berlaku;

3. Asas Monogami (pasal 3 dan 4): Monogami dengan pengecualian, syarat suami

beristrikan lebih dari 1 orang (pasal 4 ayat 2) yaitu:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tak dapat disembuhkan;

- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Prinsip Perkawinan: Suami Istri harus masak jiwa raganya untuk dapat

melangsungkan perkawinan. Pria=19 tahun, perempuan=16 tahun;

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina/menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan

sebagainya yang sulit disembuhkan;

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa kabar;

- Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan;

- Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit sehingga tidak dapat

menjalankan kewajibannya;

- Antara suami istri terus-menerus terjadi pertengkaran.

6. Hak dan Kedudukan Istri (pasal 30 s/d 34):

- Hak dan Kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup besama dalam

masyarakat;

- Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

- Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah Ibu rumah tangga.



C. Syarat-syarat Perkawinan:

1. Syarat Materiil: Syarat tentang kehendak, wewenang, dan persetujuan para pihak untuk

mengadakan perkawinan. Syarat ini terbagi dua yaitu:

- Materiil Absolut: Orang tidak berwenang untuk mengadakan perkawinan bila

syaratnya tidak terpenuhi.

Contoh syarat materiil absolut:

Ø Tidak terikat dalam perkawinan lain (pasal 3 ayat 1 dan 2);

Ø Kata sepakat (pasal 6 ayat 1);

Ø Usia (pasal 7 ayat 1);

Ø Waktu tunggu ((pasal 11 jo. PP No. 9 Th 75 pasal 39);

Ø Izin (pasal 6 ayat 2).

- Materiil Relatif: Berupa larangan-larangan perkawinan.

2. Syarat Formil: Syarat mengenai tata cara untuk melangsungkan perkawinan.

D. Larangan Perkawinan:

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara 2 orang yang:

Ø Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas/bawah;

Ø Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;

Ø Berhubungan semenda;

Ø Berhubungan susuan;

Ø Berhubungan saudara dengan istri/sebagai bibi/kemenakan dari istri, dalam hal seorang

suami beristri lebih dari satu;

Ø Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang

kawin.

E. Pencegahan Perkawinan, adalah suatu usaha untuk menghindari adanya perkawinan

yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU.

Yang bisa melakukan pencegahan perkawinan:

Ø Pasal 14: para keluarga dalam garis lurus keturunan ke atas dan ke bawah.

Ø Pasal 15: masih terikat dengan perkawinan lain.

Ø Pasal 16: pejabat yang ditunjuk untuk mencegah perkawinan.

- Prosedur pencegahan perkawinan (pasal 17 ): Dilakukan di Pengadilan Agama bagi

muslim, dan Pengadilan Negeri bagi non muslim.

- Akibat hukum: perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali sudah dicabut

permohonannya dari pihak yang bersangkutan.



F. Batalnya Perkawinan (pasal 22): Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (pasal 23):

Ø Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas;

Ø Suami/Istri;

Ø Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

- Prosedur pembatalan perkawinan (pasal 25 ): Diajukan ke pengadilan dalam daerah

hukum ditempat tinggal kedua suami istri.

- Akibat hukum:

Ø Pembatalan dmulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ø Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

b. suami/istri yang dengan itikad baik mendapat perlindungan hukum, kecuali terhadap

harta bersama;

c. orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh

hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai

kekuatan hukum tetap.

G. Perjanjian Perkawinan (pasal 29):

- Segala perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dengan maksud

untuk mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar

harta kekayaan.

- Perjanjian itu disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.

- Perjanjian itu tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan.

- Perjanjian itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

- Selama perkawinan berlangsung perjanjian itu tidak dapat dirubah, kecuali ada

persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.



H. Harta Benda Dalam Perkawinan (pasal 35 s/d 37):

Ø Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ø Harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung menjadi harta bawaan.

Ø Harta bersama harus didasarkan atas persetujuan suami istri dalam melakukan

perbuatan hukum.

Ø Harta bawaan diatur oleh masing-masing dalam melakukan perbuatan hukumnya.

I. Hak Dan Kewajiban Antara ORTU Dengan Anak (pasal 45 s/d 49):

Ø ORTU wajib memelihara & mendidik anak sebaik-baiknya.

Ø Anak wajib menghormati & menaati ORTU, jika anak telah dewasa dan menikah, anak

wajib membantu ORTU bila ia memerlukannya.

J. Putusnya Perkawinan (pasal 38), yang menyebabkan putusnya perkawinan:

Ø Karena kematian

Ø Perceraian = cerai talak

Ø Putusan Pengadilan = cerai gugat

K. Perkawinan Campuran (pasal 58) = WNA+WNI:

Ø Perkawinan adalah sah apabila dilakukan WNI mematuhi syarat materiil absolut dan

syarat formilnya.

Ø WNA hanya tunduk pada syarat formilnya saja.

Ø Akibat hukum:

- Pasal 58: dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula

kehilangan kewarganegaraannya.

- Pasal 59: Kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku,

baik hukum publik maupun hukum perdata.

L. Perkawinan Diluar negeri (pasal 56) = WNI+WNI atau WNA+WNI:
Ø Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku di

negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut (syarat formilnya) dan bagi

WNA harus tetap tunduk pada syarat materiil absolut di negaranya (Indonesia).

Ø Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, mereka harus

mendatakan keabsahan perkawinan tersebut ke kantor pencatatan perkawinan

ditempat tinggal mereka.



M. Keturunan (pasal 42):

Ø adalah suatu hubungan darah antara ORTU dan anak.

Ø Menurut UU dibagi 2, yaitu:

- Anak yang sah: anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

- Anak di luar perkawinan: anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, anak

tersebut hanya mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya.

N. Pembuktian Keabsahan Anak (pasal 55):

Ø Akta Perkawinan ORTU;

Ø Akta Kelahiran.

O. Mekanisme Pengajuan Pernikahan:

Ø Pemberitahuan: 10 hari sebelum perkawinan diajukan pemberitahuan baik lisan

maupun tertulis oleh (wali,ORTU, siapa saja yang berkepentingan) ke KUA atau

Catatan Sipil.

Ø Penelitian: Pegawai tersebut melihat syarat-syaratnya sudah lengkap atau belum.

Ø Pengumuman: memberitahukan kepada khalayak ramai apabila ada sesuatu hal

yang mengganjal dalam pengumuman tersebut.

Ø Pelaksanaan: apabila telah melewati 10 hari, barulah dilangsungkan perkawinan itu.



TAMBAHAN MATERI HUKUM PERIKATAN

Ø Pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan = debitur.
Ø Pihak yang berhak atas pemenuhan perikatan = kreditur.

Ø Macam-macam prestasi:
1. Memberikan sesuatu, seperti membayar, menyerahkan barang;
2. Berbuat sesuatu, seperti memperbaiki sesuatu, membuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu, seperti tidak melakukan yang dilarang dalam

perjanjian.

Ø Macam-macam wanprestasi:
1. Memberikan atau berbuat sesuatu tetapi terlambat
2. Memberikan atau berbuat sesuatu tetapi salah
3. Memberikan atau berbuat sesuatu tetapi sebagian dari apa yang

diperjanjikan
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Ø Macam-macam perikatan:
- Perikatan positif dan negatif

Perikatan positif: perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif
(memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu).
Perikatan negatif: perikatan yang prestasinya berupa perbuatan yang
negatif (tidak berbuat sesuatu).

- Perikatan sepintas dan berkelanjutan
Perikatan sepintas lalu: perikatan yang pemenuhan prestasi cukup
hanya dilakukan dengaa satu perbuatan saja dan dalam waktu yang
singkat tujuan perikatan itu tercapai. Contoh: perjanjian jual beli
Perikatan berkelanjutan: perikatan yang prestasinya berkelanjutan
untuk beberapa waktu. Contoh: perjanjian sewa menyewa, perjanjian
kerja.

- Perikatan alternatif/mana suka: perikatan dimana debitur dibebaskan
untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan
dalam perjanjian

- Perikatan fakultatif: perikatan yang hanya mempunyai satu obyek
prestasi, dimana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan
prestasi lain apabila debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang
telah ditentukan. Contoh: Uang diganti dengan beras.

- Perikatan generik dan spesifik
Perikatan Generik:
Perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang
yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Contoh: penyerahan
gula sebanyak 10 ton.
Perikatan Spesifik:



Perikatan dimana obyeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak
ciri-ciri khususya. Contoh: penyerahan gula sebanyak 10 ton dari
Surabaya kualitet ekspor nomor satu.

- Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
Perikatan yang dapat dibagi: Perikatan yang prestasinya dapat
dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat pestasi itu.
Contoh: beras
Perikatan yang tidak dapat dibagi: Perikatan yang prestasinya tidak
dapat dibagi. Contoh: kuda, mobil

- Perikatan bersyarat: Perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya
digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan
terjadi. Dibedakan menjadi:
a. Syarat tangguh: Perikatan yang lahirnya digantungkan kepada

terjadinya peristiwa itu. Contoh: A janji ke B kalau dia lulus akan
memberikan mobilnya.

b. Syarat batal: Suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya
digantungkan kepada peristiwa itu. Contoh: perjanjian sewa
menyewa antara A dan B yang sekarang sudah dijanjikan akan
berakhir kalau A dipidahkan ke luar kota.

- Perikatan mana dengan ancaman hukuman: Perikatan dimana
ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman (ganti rugi)
apabila ia tidak melaksanakan perikatan.

- Perikatan dengan ketetapan waktu: Perikatan yang pelaksanaannya
ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti
akan tiba. Contoh: A berjanji memberikan motornya kepada B pada
tanggal 1 januari tahun depan.

- Perikatan tanggung menanggung: Perikatan dimana debitur
dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Dengan dipenuhinya
seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka
perikatannya menjadi hapus.



Hukum Harta Kekayaan

Ø Adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia
yang bernilai uang.

Ø Ruang Lingkup Harta Kekayaan: Hukum Benda dan Hukum Perikatan
A. Hukum Benda

- Hukum Benda (“Zaak”) adalah segala sesuatu yang menjadi bagian alam
kebendaan yang dapat dikuasai dan bernilai bagi manusia serta yang oleh hukum
dianggap sebagai sesuatu yang menyeluruh.

- Hukum benda menganut sistem tertutup.
- Hak kebendaan:
(1) Menurut Hukum Perdata Barat,

sistematika perdata hukum benda adalah:
a. Benda tetap atau benda tidak bergerak: cara peralihannya adalah sertifikat,

contoh: tanah atau rumah.
Benda bergerak : cara peralihannya adalah secara langsung, contoh: mobil.

b. Benda yang dapat dikuasai, contoh: rumah, tanah.
Benda yang tidak dapat dikuasai, contoh: air, langit, udara, matahari.

c. Benda yang dapat dibagi, contoh: beras, uang, minyak.
Benda yang tidak dapat dibagi, contoh: mobil, rumah, HP, komputer.

d. Benda yang ada kini, contoh: rumah, pakaian.
Benda yang ada nanti, contoh: benda yang akan diproduksi (menanam padi,
nantinya akan memperoleh beras).

Kemudian lahirlah hak-hak kebendaan seperti:
Ø Hak Eigendom (Hak milik) dalam pasal 570 dan seterusnya ialah hak untuk

menikmati dengan bebas dan menguasai mutlak sesuatu benda, asal tidak
bertentangan dengan UU, kepentingan orang lain.

Ø Hak Pekarangan (Servituut) dalam pasal 674 dan seterusnya ialah kewajiban bagi
pemilik pekarangan yang berdekatan dengan kepunyaan orang lain untuk
mengizinkan memakai atau menggunakan pekarangan tersebut.

Ø Hak Opstal (Recht van Opstal) dalam pasal 711 dan seterusnya ialah hak untuk
memiliki bangunan-bangunan atau tanaman di atas tanahnya orang lain.

Ø Hak Erfpacht dalam pasal 720 dan seterusnya ialah hak untuk menarik
penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik
orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap
tahun yang dinamakan pacht (canon).

Ø Hak Pemakaian Hasil (Vruchtgebruik) dalam pasal 756 dan seterusnya ialah hak
untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu
kepunyaan sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap
dalam keadaannya semula.

Ø Hak Gadai (Pandrecht) dalam pasal 1150 dan seterusnya ialah hak seorang
kreditur (penagih) atas sesuatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh
debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan dari hutang dengan
ketentuan bahwa kreditur tersebut harus dibayar lebih dahulu dari kreditur-kreditur
lainnya dengan jalan melelang benda tersebut dimuka umum.

Ø Hak Hipotik dalam pasal 1162 dan seterusnya ialah hak tanggungan seperti gadai,
akan tetapi benda yang dijadikan jaminan berupa benda tetap atau tidak bergerak.



(2) Menurut Hukum Perdata Adat,
Dibedakan antara:
a. Benda tetap, yaitu tanah beserta isinya.
b. Benda lepas, yaitu benda yang ada diatas tanah termasuk rumah, pohon.
Ø Asas Horizontal yaitu asas dimana hak milik tanah dipisahkan dengan

hak atas rumah dan tumbuh-tumbuhan di atasnya.

(3) Menurut UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria):
- Menciptakan hak-hak atas tanah sebagai berikut:

a. Hak milik, ialah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas
tanah itu memiliki fungsi sosial.

b. Hak guna usaha, ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun (35 tahun untuk
perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama) dan dapat
diperpanjang.

c. Hak guna bangunan, ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

d. Hak pakai, ialah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

e. Hak sewa, ialah hak seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa
tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah
uang sebagai sewa.

- Kedudukan UU No.5/1960 terhadap KUHPerdata/BW:
a. Dualisme hak atas tanah tidak berlaku lagi;
b. Asas hak pemilikan mutlak (eigendom) tidak berlaku lagi dan hak milik

tanah mempunyai fungsi sosial;
c. Buku II yang mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali hipotik yaitu hak
tanggungan terhadap benda tetap.



B. Hukum Perikatan
Ø Adalah hubungan hukum kebendaan antara dua pihak, atas dasar mana satu

pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakan
prestasi.

Ø Hukum perikatan menganut sistem terbuka.
Ø Macam-macam perikatan:

- perikatan positif dan negatif
- perikatan sepintas dan berkelanjutan
- perikatan alternatif
- perikatan fakultatif
- perikatan generik dan spesifik
- perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
- perikatan bersyarat
- perikatan manasuka
- perikatan dengan ketetapan waktu
- perikatan tanggung-menanggung

Ø Pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan = debitur.
Ø Pihak yang berhak atas pemenuhan perikatan = kreditur.
Ø Obyek perikatan = prestasi.
Ø Macam-macam prestasi:

1. Memberikan sesuatu, seperti membayar, menyerahkan barang;
2. Berbuat sesuatu, seperti memperbaiki sesuatu, membuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu, seperti tidak melakukan yang dilarang dalam

perjanjian.
Ø Jika debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan = ingkar janji

(wanprestasi).
Ø Wanprestasi:

- Tidak menyerahkan sesuatu;
- Tidak melakukan perbuatan;
- Melakukan/menyerahkan sebagian dari apa yang diperjanjikan;
- Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan.

Ø Suatu perikatan dapat berakhir, disebabkan karena:
a. Pembayaran: kewajiban terhadap perikatan itu telah terpenuhi.
b. Penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan atau konsinyasi: pembayaran

tunai yang diberikan oleh debitur, namun tidak diterima oleh kreditur tetapi
kemudian oleh debitur disimpan di pengadilan.

c. Pembaharuan utang atau novasi: apabila hutang yang lama digantikan
oleh hutang yang baru.

d. Imbalan atau kompensasi: kedua pihak saling mempunyai hutang, maka
hutang mereka masing-masing diperhitungkan.

e. Percampuran hutang: apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditur
dan debitur ada pada satu orang, seperti pada warisan.

f. Pembebasan hutang: apabila kreditur membebaskan segala hutang-
hutang dan kewajiban pihak debitur.

g. Batal dan pemberian: apabila perikatan tersebut dibatalkan.
h. Hilangnya benda yang diperjanjikan: apabila benda yang diperjanjikan

binasa, hilang atau menjadi tidak dapat diperdagangkan, maka perjanjian
menjadi batal.

i. Timbul syarat yang membatalkan.



Ø Sumber Hukum Perikatan:
a. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih
mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang.
Syarat sahnya perjanjian (1320):
- Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya (perjanjian dapat

dibatalkan)
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian dapat

dibatalkan)
- Suatu hal tertentu (batal demi hukum)
- Suatu sebab/causa yang halal (batal demi hukum)

b. UU
Dibagi dalam dua golongan, yaitu:
1. Perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri
2. Perikatan yang terjadi karena UU disertai dengan tindakan manusia,

yakni:
a. tindakan menurut hukum/hakiki
b. tindakan melanggar hukum

Ø Dalam KUHPerdata terdapat perjanjian khusus atau tertentu, antara lain:
a. Perjanjian jual beli;
b. Perjanjian tukar-menukar;
c. Perjanjian sewa-menyewa;
d. Pinjam pakai;
e. Pinjam mengganti;
f. Perjanjian penitipan;
g. Perjanjian kerja;
h. Perserikatan;
i. Pemberian beban;
j. Pemberian hadiah;
k. Pertanggungan;
l. Penarikan perkara.

Ø Pejanjian dapat berakhir karena:
- Telah lampau waktunya
- Telah tercapai tujuannya
- Dinyatakan berhenti
- Dicabut kembali
- Diputuskan oleh hakim

Ø Didalam hukum adat tidak ada perjanjian jual beli tanah melainkan jual beli
lepas. Di dalam hukum adat, jual beli dianggap mulai dan selesai pada saat
memenuhi syarat Terang (dilakukan dihadapan kepala adat) dan Tunai (ada
pembayaran magis: baik seluruh maupun sebagian).

C. Hukum Obyek Inmateriil
Segala sesuatu yang tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat akan tetapi memliki
nilai.
Contoh:
1. Hak atas merk;
2. Hak paten;
3. Dan lain-lain.



HUKUM WARIS (pasal 830 dan seterusnya):

Ø ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang

setelah ia meninggal dunia.

Ø Pewaris = Setiap orang yang meninggal dunia, dengan meninggalkan harta

kekayaan, mengandung hak (fakultatif) dan juga kewajiban (imperatif) jika ada

hubungan perutangan dengan pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.

Ø Ahli waris = Orang tertentu yang secara limitatif menerima harta peninggalan.

Ø Ada dua cara mewaris, yaitu:

a. Mewaris menurut UU

Pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan

darah yang terdekat dengan pewaris.

b. Mewaris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testament

Pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan

atas kehendak dari pewaris.

Ø Garis kekeluargaan untuk menetapkan warisan dibedakan menjadi:

a. Garis Menegak, ialah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misal

kakek-bapak-anak-cucu dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung

menanjak.

b. Garis Mendatar, ialah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain,

misal bapak-paman-keponakan-dan seterusnya.

Ø Legitime portie (bagian mutlak yang diberikan oleh UU): bagian dari harta

peninggalan yang menjadi hak dari ahli waris menurut garis menegak yang

tidak dapat diganggu gugat.

Ø Ahli waris yang berhak atas legitime portie disebut legitimaris, seperti anak,

cucu, dan orang tua.



Session 12
Pengantar Ilmu Hukum

”Hukum Dagang”

A. Arti dan Tugas Perdagangan
- Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari

suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada
waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

- Perdagangan dalam arti modern adalah pemberian perantaraan kepada produsen
dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang
memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

- Pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen meliputi aneka macam
pekerjaan, misalnya:
a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling, dll.
b. Pembentukan badan usaha, seperti PT, Fa, CV, dll.
c. Pengangkutan untuk keperluan lalu lintas niaga baik di darat, laut, dan udara.
d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan.
e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, aksep) untuk melakukan

pembayaran.

- Tugas pokok perdagangan, untuk:
a. membawa/memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan (surplus)

ke tempat yang berkekurangan (minus);
b. Memindahkan barang dari produsen ke konsumen;
c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan

sampai mengancam bahaya kekurangan.

- Pembagian jenis perdagangan:
1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :

a. perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-
eksportir)

b. perdagangan menyebutkan (importir-pedagang besar-pedagang menengah-
konsumen)

2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan :
a. perdagangan barang untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia (hasil

pertanian, pertambangan, pabrik);
b. perdagangan buku, musik, dan kesenian;
c. perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).

3. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan :
a. perdagangan dalam negeri;
b. perdagangan luar negeri, yang meliputi perdagangan ekspor dan impor;
c. perdagangan meneruskan (perdagangan transito).



- Usaha perniagaan ialah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk
juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, dengan
maksud memperoleh keuntungan.

- Usaha perniagaan meliputi
1. Benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti:

a. gedung/kantor perusahaan
b. perlengkapan kantor
c. gudang beserta barang yang disimpannya
d. penagihan-penagihan
e. hutang-hutang

2. Para pelanggan
3. Rahasia perusahaan

- Apakah kekayaan usaha perniagaan terpisah dari kekayaan pribadi pengusaha?
· Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata memisahkannya, namun ada

pendapat pula yang menganggapnya sebagai kesatuan yang termasuk dalam
harta.

· Bagi yang menganggapnya sebagai satu kesatuan, membuat kesatuan ini akan
lebih tinggi nilainya daripada tiap-tiap bagian dari usaha perniagaan tersebut
sendiri-sendiri.

· Oleh karena itu timbullah yang dinamakan Goodwill, yaitu segala sesuatu yang
merupakan bagian dari usaha perniagaan atau bagian daripada perusahaan
untuk mempertinggi nilai daripada perusahaan itu sebagai kesatuan, misal:
pesawat telepon, letak perusahaan, dll.

B. Sumber-sumber dan Sistematik Hukum Dagang
- Sumber Hukum Dagang Indonesia:

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van

Koophandel Indonesia (W.K.).
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Wetboek

Indonesia (B.W.).
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, seperti UU PT, UU Pasar Modal,

Perbankan, UU HAKI, dll.

- KUHD Indonesia merupakan produk Belanda, karena berdasarkan asas
konkordansi. Berlaku pada 1 Mei 1848, terbagi dalam 2 kitab dan 23 bab; :

- Sistematika Hukum Dagang:
· Buku I tentang Perdagangan pada umumnya;
· Buku II tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari pelayaran;
· Buku III tentang Kepailitan dan penundaan pembayaran.



- Pemisahan Buku III (Kepailitan) dari KUHD:
1. Pada hakekatnya kepailitan itu = Hukum formil/hukum acara, yaitu mengatur

perusahaan-perusahaan yang bangkrut.
2. Ini sama dengan Buku IV KUHPerdata (Pembuktian dan Daluwarsa), harus

dipisahkan/dikeluarkan dari KUHPerdata dan berdiri sendiri karena menyangkut
Hukum Acara.

3. Yang bisa pailit bukan saja pedagang/perusahaan tapi juga setiap orang.

- Bagian KUHPerdata yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah sebagian besar
dari Buku III dan sebagian kecil dari Buku II.

- Yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, seperti:
a. persetujuan jual beli
b. persetujuan sewa-menyewa
c. persetujuan pinjaman uang

- Hukum Dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHPerdata juga terdapat dalam
peraturan-peraturan khusus, seperti:
a. Peraturan tentang Koperasi, dengan Badan Hukum Eropa dan Badan Hukum

Indonesia.
b. Peraturan Pailisemen.
c. Undang-Undang Oktroi.
d. Peraturan lalu lintas.
e. Peraturan Maskapai Andil Indonesia.
f. Peraturan tentang Perusahaan Negara.

C. Sejarah KUHD
- Pembagian Hukum Privat (Sipil) dalam hukum perdata dan hukum dagang bukanlah

pembagian yang asasi, akan tetapi pembagian berdasarkan sejarah daripada hukum
dagang.

- Pasal 1 KUHD: ”Bahwa peraturan-peraturan KUHPerdata dapat juga dijalankan
dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam
penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu”.

- Kenyataan lainnya adalah:
a. perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang

perdagangan tidaklah diterapkan dalam KUHD tapi diatur dalam KUHPerdata.
b. perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal

keperdataan ditetapkan dalam KUHD.
- Perkembangan Hukum Dagang di Eropa pada abad pertengahan karena Hukum

Romawi (Corpus lurus Civilis) tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang
timbul di bidang perdagangan.

- Abad 16 dan 17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-
pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara perdagangan.

- Diadakanlah kodifikasi dalam hukum perdagangan: Menteri Keuangan dari Raja
Louis 14, yaitu Colbert membuat Ordonnance du commerce (1673).

- Dibuat peraturan lain yang mengatur perdagangan laut yaitu Ordonnance de la
marine.

- Tahun 1807 di Perancis disamping adanya Code civil es francis yang mengatur
hukum perdata Perancis, telah dibuat lagi UU hukum dagang tersendiri yaitu code du
commerce.



- Kodifikasi code civil dan code du commerce dinyatakan berlaku di Belanda tahun
1838.

- Tahun 1848 berlakulah KUHD di Indonesia (asas konkordansi).

D. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata
- Prof Soebekti S.H., berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHPerdata

sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya “Hukum
Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perkataan ‘dagang’ bukanlah
suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

- Sumber terpenting dari KUHD ialah KUHPerdata.
- Kedudukan KUHD terhadap KUHPerdata adalah sebagai Hukum khusus terhadap

Hukum umum (lex specialis derogat legi lex generalis). Mengenai hal ini terdapat
pendapat dari :
1. Van Kan, bahwa hukum dagang adalah tambahan Hukum Perdata dalam arti

sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus
hukum perdata dalam arti sempit.

2. Van Apeldoorn, bahwa Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan
Hukum Perikanan yang tidak dapat ditetapkan dalam Buku III KUHPerdata.

3. Sukardono, bahwa Pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara Hukum Perdata
umum dengan Hukum Dagang,...sekadar KUHD itu tidak khusus menyimpang
dari KUHPerdata”.

4. Tirtaamijaya, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

E. Buku I KUHD: Perdagangan Pada Umumnya
- Perkumpulan-perkumpulan Dagang:

1. Maatshap, Persekutuan Perdata (1618 KUHPerdata)
2. Persekutuan Firma (16 KUHD)
3. Persekutuan Komanditer (19 KUHD)
4. Perseroan Terbatas (PT)
Ad.1 Persekutuan Perdata (1618-1650 KUHPerdata):
· Ialah suatu perjanjian yang mana 2 orang/lebih mengikatkan diri untuk

memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi
keuntungan yang terjadi karenanya.

· Persekutuan ialah persatuan sekutu-sekutu yang mempunyai kepentingan yang
sama terhadap suatu perusahaan.

· Sekutu adalah perorangan peserta pada perusahaan.
· Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai

barang-barang tertentu saja/pemakaiannya saja/hasil yang akan didapatnya dari
barang-barang tersebut/mengenai suatu perusahaan/mengenai hal menjalankan
suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

· Syarat-syarat persekutuan perdata: terus-menerus, terang-terangan, mencari
keuntungan, dalam kedudukan tertentu.

· Tanggung jawabnya hanya pada sekutu yang membuat perikatan saja.
· Contoh: Bersama beberapa teman, Anda membuat usaha cuci steam.



Ad.2 Persekutuan Firma:
- Ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan

perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD).
- Pemasukan/modal berupa : Uang, kerajinan, barang dan kenikmatannya (Pasal

1619 ayat 2 dan 1631 KUHPerdata).
- Pendirian Firma: Didirikan secara lisan atau tulisan dengan akte otentik maupun

akte dibawah tangan (Tapi dalam Pasal 22 KUHD menyebutkan harus dengan
akte otentik, kemudian didaftarkan di PN setempat dan pengumuman dalam
Berita Negara RI).

- Berakhirnya Firma: waktu telah lampau, barang musnah, kehendak para sekutu,
meninggalnya sekutu.

- Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab menanggung sampai dengan harta
pribadinya.

- Contoh: Firma Fatwa & Partners.

Ad.3 Persekutuan Komanditer (CV):
- Ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.
- Sekutu Komanditer adalah Sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang

sebagai pemasukan (inberg) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam
pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan (sekutu pasif).
Tanggungjawabnya hanya sebesar uang yang dikeluarkan.

- Sekutu Komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan
(sekutu aktif). Tanggungjawabnya sama dengan Firma (tanggung menanggung
sampai dengan harta pribadi.

- Contoh: CV Angin Ribut.

Ad.4 Persekutuan Terbatas (PT):
- Pengertian dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

· Ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan
pelaksanaannya.

· Organ perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.
· Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

· Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan baik  ke dalam maupun ke luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar.

· Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan perseroan.

- PT bisa dimiliki perorangan maupun badan hukum.
- Contoh: PT Garuda Food



F. Buku II KUHD: Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
Ø Pengaturan Hukum Kepailitan:

1. S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348: Faillisements, Verordening.
2. Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Kepailitan dan UU No.

4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang
perubahan atas UU Kepailitan menjadi UU.

3. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
Utang.

Ø Istilah-istilah dalam Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran Utang:
1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah
pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh UU ini;

2. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan
pengadilan;

3. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan yang
diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur
pailit dibawah pengawasan hukum pengawas sesuai dengan UU;

4. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan
pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;

5. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum;
6. Setiap orang adalah perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang

berbadan hukm maupun bukan badan hukum dalam likuidasi.

Ø Syarat Utama
1. Bahwa seorang debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat diadili
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan (Pasal 2 ayat 1);

2. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, diharapkan agar harta pailit
debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh hutang debitur
secara adil, merata, dan seimbang.



HUKUM DAGANG

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang
dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau
pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan antara
produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang
memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Ada beberapa macam pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen :
1. Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang

keliling dan sebagainya.
2. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT),

perseroan firma (VOF=Fa) Perseroan Komanditer, dsb yang tujuannya guna
memajukan perdagangan.

3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, laut maupun
udara.

4. Pertanggungan (asuransi)yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si
pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

5. Perantaraan Bankir untuk membelanjakan perdagangan.
6. Mempergunakan surat perniagaan (Wesel/ Cek) untuk melakukan pembayaran

dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Pada pokoknya Perdagangan mempunyai tugas untuk :
1. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus)

ke tempat yang berkekurangan (minus).
2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan

sampai mengancam bahaya kekurangan.

Pembagian jenis perdagangan, yaitu :
1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang.

a. Perdagangan mengumpulkan (Produsen – tengkulak – pedagang besar –
eksportir)

b. Perdagangan menyebutkan (Importir – pedagang besar – pedagang
menengah – konsumen)

2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
a. Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani

manusia (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
b. Perdagangan buku, musik dan kesenian.
c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)

3. Menurut daerah, tempat perdagangan dilakukan
a. Perdagangan dalam negeri.
b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), meliputi :

- Perdagangan Ekspor
- Perdagangan Impor

c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)



Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk
juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang
kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Usaha perniagaan itu meliputi :
1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :

a. Gedung/ kantor perusahaan.
b. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya.
c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.
d. Penagihan-penagihan
e. Hutang-hutang

2. Para pelanggan
3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan :
1. Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari

kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132
KUHS
Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari

seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan
pribadi.

Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua
kreditur.

2. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan
pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan
mngadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan
perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

Sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan

a. KUHD
b. KUHS

2.  Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan
khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas
konkordansi.

Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini tidak pada
tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan “dagang”
bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Dinegeri Belnda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan antara
hukum perdata dengan hukum dagang.

Asas-Asas Hukum Dagang

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara
produsen dan konsumen.

Pengertian Perusahaan, yaitu seorang yang bertindak keluar untuk mencari
keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut imbangannya
lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya sendiri.



Pentingnya pengertian perusahaan :
1. Kewajiban “memegang buku” tentang perusahaan yang bersangkutan.
2. Perseroan Firma selalu melakukan Perusahaan.
3. Pada umumnya suatu akte dibawah tangan yang berisi pengakuan dari suatu

pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika ditulis sendiri oleh si
berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlah uang
pinjaman, tapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan.

4. Barang siapa melakukan suatu Perusahaan adalah seorang “pedagang” dalam
pengertian KUHD

5. Siapa saja yang melakukan suatu Perusahaan diwajibkan, apabila diminta,
memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak.

6. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan terhadap tiap
orang yang telah menanda tangani surat wesel/ cek, tapi terhadap seorang yang
menandatangani surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan hanya
diperbolehkan jika suart-surat itu mengenai perusahaannya.



Sumber Hukum Dagang

1. Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan.
2. Kebiasaan

a. Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-
mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan

b. Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian,
meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga
tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu.

3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

Pentingan suatu Perusahaan memegang buku (Ps 6 KUHD)
1. Sebagai catatan mengenai :

a. Keadaan kekayaan perusahaan itu sendiri – berkaitan dengan keharusan
menanggung hutang piutang

b. Segala hal ihwal mengenai perusahaan itu.
2. Dari sudut hukum pembuktian (Ps 7 KUHD Jo Ps 1881 KUHS), misalnya dengan

adanya pembukuan yang rapi, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika
ada persengketaan antara 2 orang pedagang mengenai kwalitas barang yang
diperjanjikan.



Orang-orang Perantara
1. Golongan I : buruh/ pekerja dalam perusahaan: pelayan, pemegang buku, kasir,

orang yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha dagang dalam suatu Firma
(Procuratie – Houder)

2. Golongan II :
a. Makelar : seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah yang

menutup perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan
untuk pekerjaannya itu meminta upah (Provisi)

b. Komisioner : seorang perantara yang berbuat atas perintah dan menerima
upah, tetapi ia bertindak atas namanya sendiri – seorang komisioner memikul
tanggung jawab lebih berat dibanding dengan perantara lainnya.

Perkumpulan-perkumpulan Dagang

1. Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap
anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-
oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas
namakan persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan
suatu pribadi hukum atau badan hukum.

2. Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya
terdapat dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan
memakai nama bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak
melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan.

3. Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada
sebagian persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada
sebagian persero yang tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/
berdiri dibelakang layar)

4. Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas
suatu jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang
hendak turut.
¨ Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/

pemegang saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka
ambil.

¨ PT harus didirikan dngan suatu akte notaris
¨ PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari

seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang
saham.

¨ PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri,
terlepas dari kekayaan pada pesero atau pengurusnya.

¨ Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para
pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan
dinyatakan hapus jika PT tesebut menderita rugi melebihi 75% dari jumlah
modalnya.

5. Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan
perdagangan
Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :
a. Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.
b. Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia
c. Dalam UU no. 79 tahun 1958
¨ Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih

oleh orang lain.
¨ Berasaskan gotong royong
¨ Merupakan badan hukum
¨ Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi.



6. Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)
a. Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969)
b. Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419)
c. Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)



Session 13
Pengantar Ilmu Hukum

”Asas-asas Hukum Pidana”

A. PENGERTIAN, PEMBAGIAN, DAN TUJUAN HUKUM PIDANA
1. Pengertian Hukum Pidana

- Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran,
dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam
dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

- Yang dimaksud dengan kepentingan umum ialah:
a. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga

Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, UU, Peraturan Pemerintah, dll.
b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga, kemerdekaan,

kehormatan, dan hak milik/harta benda.

- Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, yaitu:
Ø Pelanggaran: mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan

hukum denda, misal: tidak membawa SIM atau STNK kendaraan.
Ø Kejahatan: mengenai hal-hal yang besar yang diancam dengan pidana

lainnya, misal: membunuh, memberontak, menganiaya, pencurian, dll.

- Dalam hal gugatan, pengadilan perdata baru akan bertindak jika sudah ada
aduan dari pihak yang menjadi korban. Namun dalam hal hukum pidana yang
bertindak sebagai pengurus dan yang menghadap di muka pengadilan bukanlah
korban itu sendiri, melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa,  dan
hakim.

- Sifat hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan, dalam hukum pidana paksaan
itu disertai dengan penderitaan yang berupa hukuman.

- Hukuman dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah:
A. Pidana Pokok
- pidana mati
- pidana penjara:
Ø pidana penjara seumur hidup
Ø pidana penjara selama waktu tertentu

- pidana kurungan
- pidana denda

B. Pidana Tambahan
- pencabutan hak-hak tertentu
- perampasan/penyitaan barang-barang tertentu
- pengumuman keputusan hakim



2. Pembagian Hukum Pidana
Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut:
A. Hukum Pidana Obyektif (Ius Punale)

- Ialah: Semua peraturan yang diancam dengan pidana dan semua orang wajib
menaati hukum pidana itu.

- Hukum Pidana Obyektif dibagi dalam:
1. Hukum Pidana Material: Peraturan-peraturan yang menegakkan:

- uraian tindak pidana
- siapa yang dapat dihukum
- besarnya hukuman

2. Hukum Pidana Formal: Hukum yang mengatur bagaimana cara
memelihara dan mempertahankan hukum pidana material (Hukum Acara).

B. Hukum Pidana Subyektif (Ius Punendi)
ialah: Hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu tindak pidana itu dapat
dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu dan wilayah tertentu.

C. Hukum Pidana Umum: Hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk,
kecuali anggota ketentaraan.

D. Hukum Pidana Khusus : Hukum pidana yang berlaku untuk orang-orang
tertentu, contoh: hukum pidana militer, hukum pidana pajak, dll.

3. Tujuan Hukum Pidana
- Tujuan hukum pidana ialah memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak

dari hukum itu, artinya asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat
dimasukkan ke dalam satu sistem. Penyelidikan demikian adalah dogmatis
yuridis.

- Hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan sosial, maka ia menyelidiki sebab-
sebab dari kejahatan dan mencari cara-cara untuk memberantasnya.

- Ilmu pengetahuan pembantu dalam hukum pidana, diantaranya:
a. antropologi
b. filsafat
c. etika
d. statistik
e. medicina forensic
f. psychiatrie
g. kriminologi

- Kriminologi yang memiliki peran paling besar. Kriminologi ialah ilmu pengetahuan
yang mencari cara apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk
memberantasnya.

- Kriminologi dapat dibagi dalam:
1. Antropologi-Kriminologi
2. Sosiologi-Kriminologi
3. Politik-Kriminal
4. Statistik-Kriminal

- Antropologi-Kriminal-Sosiologi masuk dalam Aetiologi, yaitu ilmu pengetahuan
yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan.



- Tedapat beberapa mazhab dalam Aetiologi, yaitu:
1. Mazhab Italia atau aliran Biologi-Kriminal

Dr. Cesare Lombroso, menyatakan memang ada orang jahat semenjak
lahirnya, artinya orang tersebut dilahirkan sebagai penjahat, hal ini bisa
terlihat dari:
a. Keadaan fisiknya (bentuk badannya), misal rambut keriting, lobang

hidung besar.
b. Keadaan jiwanya, misal kejam, tak berperikemanusiaan, tidak

menyesal.
c. Tabiatnya, misal suka tatoan, suka minuman keras, suka berjudi, dll.

2. Mazhab Perancis atau aliran Sosiologi-Kriminal
A. Lacassagne, menyatakan seseorang menjadi atau berbuat jahat
disebabkan karena susuan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat
itu hidup.

3. Aliran Bio-Sosiologi
E. Ferri, menyatakan kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor individual
dan sosial.

- Pembagian teori hukum pidana akhir-akhir ini terbagi dalam 3 jenis:
1. Teori Pembalasan (mutlak): Hukuman itu harus dianggap sebagai

pembalasan.
Dianut oleh: Kant, Hegel, Stahl, dan Von Bar.

2. Teori Tujuan (relatif): yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah
pembalasan tetapi tujuan hukuman, yaitu untuk menakut-nakuti,
memperbaiki si penjahat, dan menjaga tata tertib dalam masyarakat.
Dianut oleh: Van Hamel, Ferri, dan Gaofalo.

3. Teori Gabungan: Dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu
sendiri, yakni pembalasan atau siksaan dan juga diakuinya dasar-dasar
tujuan daripada hukuman.
Dianut oleh: Rossi dan Pompe.
Indonesia menganut teori gabungan ini.

E. Riwayat Hukum Pidana di Indonesia
Hukum pidana kita berasal dari Belanda. Pada tahun 1810 Perancis melakukan
pendudukan atas Belanda, Perancis memiliki Code Penal (KUHP). Setelah
pendudukan Perancis berakhir, kemudian aturan itu diserap oleh pemerintah
Belanda untuk kemudian dikodifikasikan menjadi KUHP Belanda.

Asas konkordansi, maka berlakulah KUHP tersebut di Hindia Belanda.

Ø Hukum pidana yang berlaku sekarang ialah hukum yang tertulis dan telah
dikodifikasikan yang dikumpul dalam suatu kitab, yaitu Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS).



Ø KUHP Indonesia lahir dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.

Ø Sebelum diundangkan tanggal 1 Januari 1918 berlaku 2 KUHP, yaitu untuk
golongan Indonesia dan golongan Eropa.

Ø Dasar hukum masih berlakunya KUHP buatan Belanda tersebut adalah: Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 jo Pasal 192 Konstitusi jo Pasal 142 UUDS 1950, dan
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 setelah Amandemen.

Ø KUHP terdiri atas 3 buku dan tiap-tiap buku terdiri dari beberapa Bab dan tiap-tiap
Bab terdiri atas pasal-pasal, serta tiap pasal terdiri pula atas ayat-ayatnya.

F. KUHP dan UU Hukum Pidana Khusus Yang Bersifat Nasional
    Kekuasaan berlakunya KUHP dapat dipandang dari 2 sudut, yaitu:

1. Yang bersifat negatif, mengenai berlakunya KUHP berhubungan dengan waktu.
Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan
aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum
perbuatan dilakukan” (UU Pidana tidak boleh berlaku surut).
Pengecualian dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP: “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada
perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi
terdakwa”.

2. Yang bersifat positif, mengenai berlakunya KUHP berhubungan dengan tempat.
Dalam pengaturan Pasal 2 sampai Pasal 9, memuat 4 asas yaitu:
a. Asas teritorial (daerah): Setiap orang baik orang Indonesia maupun orang asing

yang telah melakukan kejahatan di dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, diadili oleh hakim Indonesia. (Harus terdapat perjanjian ekstradisi
dengan negara yang terlibat).
Terdapat pengecualian (hak imunitas) yang diberikan kepada kepala atau wakil
kepala negara asing dengan keluarganya, duta besar dengan keluarganya dan
pegawai kedutaan, anak buah kapal perang asing dalam rangka jalan damai,
anggota tentara asing yang memiliki izin, anggota Organisasi Internasional, dll.

b. Asas nasionalitas yang aktif: Tiap-tiap orang Indonesia, baik di Indonesia,
maupun di luar negeri dikenakan hukum pidana Indonesia, dimana saja ia
melakukan kejahatan.

c. Asas nasionalitas yang pasif: Hukum pidana itu berlaku dimana saja dan terhadap
siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu dilanggar atau dinodai,
misalnya keamanan negara dan kepala negara, lambang negara, lagu nasional,
dll.

d. Asas universal: Tiap-tiap negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk
menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban di seluruh dunia itu dilanggar,
misalnya pembajakan di laut.



G. Ketentuan-ketentuan Umum Dalam KUHP (Buku I KUHP)
Ø Pasal 1 ayat (1): mengandung asas hukum pidana (non retro aktif);
Ø Pasal 2 dan 3: memuat peraturan asas nasionalitas aktif;
Ø Macam-macam hukuman atau aturan-aturan pidana Indonesia, yang berlaku

terhadap setiap orang di luar Indonesia;
Ø Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam

pidana;
Ø Hal-hal yang menyebabkan hukuman diberatkan;
Ø Mengatur masalah percobaaan, masalah penyertaan dan membantu melakukan

kejahatan;
Ø Mengatur gabungan tindak pidana;
Ø Kehilangan hak menuntut dan hak menjalankan hukuman.

H.   Kejahatan Dalam KUHP
Ø Pembagian kejahatan:

1. Kejahatan-kejahatan melanggar kepentingan negara
Seperti kejahatan melanggar keamanan negara, martabat kepala negara, dll.

2. Kejahatan-kejahatan melanggar kepentingan masyarakat
Seperti kejahatan melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, dll.

3. Kejahatan-kejahatan melanggar kepentingan perorangan
Seperti penghinaan, penipuan, pencurian, pembunuhan, dll.

I. Pelanggaran Dalam KUHP
Ø Memuat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sama dengan kejahatan-kejahatan.
Ø Beberapa bagian yang penting:

1. Pelanggaran terhadap umum: kenakalan terhadap manusia, hewan, atau barang
yang dapat membahayakan keselamatan umum.

2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum: membuat riuh yang mengganggu
tetangga, memakai nama atau gelaran palsu.

3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum: merobek/merusakkan pengumuman
dari yang berwajib.

4. Pelanggaran terhadap kesusilaan: cerita-cerita dan lagu-lagu yang tak senonoh.
5. Pelanggaran terhadap keamanan negara: memasuki tempat-tempat angkatan

perang yang dilarang dimasuki untuk masyarakat umum.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran:
1. Mencoba melakukan kejahatan dapat dihukum, mencoba melakukan pelanggaran

tidak dihukum.
2. Membantu melakukan kejahatan dapat dihukum, membantu melakukan pelanggaran

tidak dihukum.

Unsur-unsur  tindak pidana (delik):
      Mengandung 5 unsur, yaitu:

1. Harus ada perbuatan/kelakuan
2. Perbuatan/kelakuan itu harus bertentangan dengan UU
3. Perbuatan/kelakuan itu adalah perbuatan/kelakuan tanpa hak
4. Perbuatan/kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Perbuatan/kelakuan itu diancam dengan hukuman



J. UU Hukum Pidana Khusus Yang Bersifat Nasional
Hampir semua peraturan-peraturan yang ada saat ini memiliki ketentuan hukum pidana
di dalam pengaturannya, sehingga keberadaan KUHP sebagai kodifikasi sudah tidak
utuh lagi dan sekarang kita dalam tahap pembuatan RUU KUHP versi Indonesia.

K.   Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP
- UU Tindak Pidana Ekonomi
- UU Tindak Pidana Korupsi
- UU Tindak Pidana Terorisme, dll



TAMBAHAN MATERI HUKUM PIDANA

- Penyelidikan : Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini. [Pasal 1 ayat (5)]
- Penyidikan : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya. [Pasal 1 ayat (2)]
- Penahanan : Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. [Pasal 1 ayat (21)]
- Penangkapan : Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. [Pasal 1 ayat (20)]
- Persamaan dan perbedaan penyidik dengan polisi :

Sama-sama melakukan tugas penyidikan

Perbedaannya belum tentu semua polisi sebagai penyidik, karena untuk menjadi

penyidik harus mendapatkan surat tugas.
- Persamaan dan perbedaan penuntut umum dengan jaksa

Sama-sama melakukan penuntutan

Perbedaannya belum tentu semua jaksa sebagai penuntut umum, karena untuk

menjadi jaksa penuntut umum harus mendapatkan surat tugas.
- Persamaan dan perbedaan vonis dan hakim

Sama-sama melakukan penuntutan

Perbedaannya belum tentu vonis tersebut diberikan oleh hakim.



Session 14
Pengantar Ilmu Hukum

”Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan”

A. Pengertian Pokok Hukum Acara

Ø Hukum Acara atau Hukum Format adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur

cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan,

serta cara-cara hakim memberikan keputusan.

Ø Atau Hukum yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan

mempertahankan hukum materiil.

Ø Tugas Hukum Acara adalah menjamin hukum materiil ditaati orang.

Ø Hukum Acara Pengadilan terdiri dari:

a. Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formal)

b. Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Moral)

B. Pelaksanaan Acara Perdata

Ø Hukum yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan

hukum pidana materiil.

Ø Lapangan keperdataan memuat tentang keadaan dan hubungan hukum yang

menyangkut kepentingan perseorangan. Misal: perkawinan, warisan, jual beli, dll.

Ø Perkara perdata ialah suatu perkara mengenai perselisihan antar kepentingan

perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan

kepentingan perseorangan.

Ø Lembaga-lembaga hukum dalam lapangan keperdataan, misal Pengadilan Perdata,

Kantor Catatan Sipil, Kantor Pendaftaran Tanah, Notaris, dll.

Ø Sumber Hukum Acara Perdata:

a. Reglemen Hukum Acara Perdata, yang berlaku bagi golongan Eropa di Jawa

dan Madura (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering);

b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), yang berlaku bagi golongan

Indonesia di Jawa dan Madura (Herziene Indlandsh Regelement = HIR);

sekarang diganti oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Reglemen hukum untuk daerah seberang, yang berlaku bagi peradilan Eropa

dan Indonesia di luar Jawa dan Madura (Reglement Buitengewesten).



Ø Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan secara tertulis di atas

kertas bermaterai, maupun disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan

setempat.

Ø Putusan hakim pengadilan dalam bidang keperdataan dapat berupa:

a. Keputusan Deklatoir: Keputusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu
keadaan hukum semata-mata. Artinya menguatkan terhadap hak seseorang.
Misal: Hakim menetapkan penggugat berhak atas barang yang disengketakan.

b. Keputusan Konstitutif: Keputusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau
menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misal: Hakim menetapkan pembatalan
perjanjian, sehingga pihak Penggugat dan Tergugat harus saling mengembalikan
barang yang diterimanya masing-masing.

c. Keputusan Kondemnatoir: Keputusan penetapan hukuman terhadap salah satu
pihak. Misal: Pihak Tergugat menyerahkan barangnya kembali.

Ø Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu orang

lain yang dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau

adanya peristiwa tersebut (Pasal 1865 dan Pasal 163 RIB).

Ø Macam-macam alat bukti (Pasal 1866 KUHPerdata):
a. Bukti tulisan (surat)
b. Bukti saksi
c. Persangkaan (dugaan)
d. Pengakuan
e. Sumpah
ad. a Bukti tulisan (surat) (Pasal 1875-1899 KUHPerdata):

Merupakan akte dan surat-surat lainnya, yang terjadi menjadi:
- akte autentik: surat yang dibuat dengan tertentu oleh/di hadapan pejabat

yang berkuasa, seperti notaris, jurusita, pegawai catatan sipil, gubernur, dan
sebagainya. Contoh: Akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, dll.

- akte di bawah tangan: akte yang dibuat pihak-pihak yang berkepentingan
tanpa perantara pejabat resmi.

- Surat bukan akta: surat biasa, faktur, kuitansi, karcis kereta,dll.
ad. b Bukti saksi (Pasal 171 ayat (2) HIR):

Pernyataan seseorang mengenai sesuatu peristiwa atau keadaan. Satu saksi
bukan saksi (unus testis nullus testis).

ad. c Persangkaan (1915 KUHPerdata):
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah
diketahui, persangkaan hakim atas suatu UU atau terhadap peristiwa tersebut.

ad. d Pengakuan (Pasal 174, 175 HIR):
Pernyataan sesuatu pihak mengenai peristiwa-peristiwa tertentu atau sesuatu
hak. Pengakuan yang dilakukan diluar pengadilan, kekuatan pembuktiannya
diserahkan kepada pertimbangan hakim.



ad. e Bukti Sumpah (Pasal 155, 156 HIR):
Pernyataan dengan segala keluhuran untuk memberikan janji atau keterangan
dengan disaksikan Tuhan dan sanggup menerima segala hukumannya.
Sumpah penentuan (decisoire) ialah sumpah atas permintaan satu pihak untuk
menentukan sesuatu perkara apabila kekurangan bukti-bukti lainnya. Sumpah
tambahan (suppletoire) ialah sumpah yang diperintahkan Hakim Pengadilan
karena jabatannya untuk melengkapi bukti yang ada namun kurang lengkap.

Ø Azas-azas Hukum Acara Perdata:
a. Hakim bersifat menunggu
b. Sifat terbukanya persidangan
c. Mendengar kedua belah pihak
d. Putusan disertai alasan
e. Beracara dikenakan biaya, namun bagi mereka yang tidak mampu dapat

mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo)
f. Tidak ada keharusan mewakilkan

C. Pelaksanaan Acara Pidana

Proses Acara Pidana terdiri dari 3 tingkatan, yaitu:

a. Pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek)

b. Pemeriksaan dalam sidang (eindonderzoek)

c. Pelaksanaan hukuman (strafexecutie)

ad. a

Pemeriksaan pendahuluan ialah suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah

sesuatu itu benar-benar beralasan atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan

kebenarannya atau tidak. Dalam hal ini ada 3 pekerjaan yang harus dilaksanakan:

- pekerjaan pengusutan

- penyelesaian pemeriksaan pendahuluan

- pekerjaan penuntutan

ad. b

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu

tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak,

apakah pasal dan KUHP yang dilanggar itu sesuai perumusan dengan tindak pidana

yang telah terjadi.

ad. c

Pelaksanaan hukuman terhadap keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap harus dilaksanakan dengan segera oleh atau atas perintah jaksa.



D. Pra Peradilan
Ø Dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan, bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk

memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ø Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk ketua pengadilan negeri dan

dibantu oleh seorang panitera.

Ø Permintaan praperadilan harus menyebutkan alasannya.

Ø Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan

atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan

diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua

pengadilan negeri.

Ø Acara pemeriksaan praperadilan dalam Pasal 82 KUHAP:

1. Acara pemeriksaan praperadilan:

a. 30 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan

sidang;

b. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun

dari pejabat yang berwenang;

c. Permintaan gugur dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh

pengadilan negeri.

2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan

jelas dasar dan alasannya.

Ø Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.



E. Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
1. Pemeriksaan Tingkat Banding (merupakan upaya hukum biasa)
 Diatur dalam Pasal 233 KUHAP:

- Diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau orang khusus yang dikuasakan
untuk itu atau penuntut umum.

- Dapat diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari setelah
putusan dijatuhkan.

- Panitera wajib memberitahukan mengenai diterimanya permintaan banding.
- Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan

banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan
banding dalam perkara itu tidak boleh dicabut lagi.

2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi (merupakan upaya hukum biasa)
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali
terhadap putusan bebas.

Ø Permohonan kasasi (Pasal 254 KUHAP):
- Permohonan disampaikan pemohon kepada panitera pengadilan yang telah

memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah
putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada
terdakwa.

- Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasinya yang memuat alasan
permohonan.

- Apabila pemohon terlambat dari batas yang ditetapkan, maka permohonan
kasasinya gugur.

Ø Pemeriksaan dalam tingkat kasasi (Pasal 253 KUHAP) menentukan:
b. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya;
c. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

perundang-undangan;
d. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

3. Peninjauan Kembali (merupakan upaya hukum luar biasa)
Ø Pasal 263 KUHAP menyebutkan:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung.

2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
- apabila terdapat keadaan atau bukti baru yang sebelumnya telah ada,

namun tidak pernah terungkapkan oleh hakim.
- apabila dalam putusannya sesuatu telah terbukti, akan tetapi putusan

tersebut bertentangan satu dengan yang lain.
- apabila hakim khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata.



Ø Berdasarkan Pasal 266 KUHAP, dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak
memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung
menyatakan permintaan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima.

Ø Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka putusannya
dapat berupa:
- putusan bebas
- putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut hukum
- putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Ø Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi
pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Ø Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja dan tidak
ada upaya hukum lainnya.


	Sumber Hukum Dagang
	Asas-Asas Hukum Dagang

