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Abstract
In judicial practice, problems are often found related to evidence where witnesses often do not
dare to reveal a case, especially in cases of Corruption Crimes whose crimes are well organized
so that legal breakthroughs are needed such as the privileges obtained by a witness or can be
called a Justice Collaborator, but not always the Justice Collaborator is accepted and used in
corruption cases because there are special considerations in determining whether or not someone
is eligible to be made a Justice Collaborator.
Abstrak
Dalam praktik peradilan sering kali ditemukan permasalahan kaitannya dalam hal pembuktian
dimana saksi seringkali tidak berani dalam mengungkap sebuah kasus, terutama dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi yang kejahatannya terorganizir dengan baik sehingga dibutuhkan
terobosan hukum seperti adanya keistimewaan yang didapat seorang saksi atau bisa disebut
sebagai Justice Collaborator, namun tidak selalu Justice Collaborator tersebut diterima dan
digunakan dalam perkara Korupsi karena ada pertimbangan khusus dalam menentukan layak atau
tidaknya seseorang dijadikan Justice Collaborator.
Kata Kunci: Korupsi, Justice Collaborator, Saksi,
I.

Latar Belakang Masalah
Tindak Pidana merupakan sesuatu yang memiliki dampak sosial yang negative
dikalangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum yang mana hal ini tertuang
didalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Tindak Pidana Korupsi merupakan
suatu perbuatan tercela dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran
terhadap korupsi itu sendiri merugikan masyarakat luas dalam aspek kehidupan sosial,
ekonomi, serta politik. Tindak Pidana Korupsi sendiri dikategorikan sebagai kejahatan
luar biasa (Extra Ordinary Crime), tindak pidana korupsi juga kerap kali disebut
sebagai Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime), mengapa demikian? Karena
tindak pidana ini membutuhkan pembuktian yang sulit, bahkan para penegak
hukumpun seringkali kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi
karena dilakukan dengan sangat tergorganir dan pelakunya lebih dari satu orang,1 oleh
karena itu dibutuhkan terobosan-terobosan untuk menguak tindak pidana tersebut.

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi mempunyai dampak dan resiko yang
sangat besar, karena berhubungan dengan orang yang rata-rata mempunyai pengaruh
lebih sehingga banyak pula orang yang menolak menjadi saksi karena alasan keamanan
2

sehingga sedikit orang mau menjadi saksi dalam perakara tindak pidana korupsi.

Namun dalam rangka untuk membongkar kasus sedemikian rupa, maka ada saksi yang
memang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung serta berani untuk
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Dwi Oktafia Aryanti & Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, 25 Agustus 2020, Hal. 2-4
2 Esthi Maharani, “LPSK: Penolakan Jadi Saksi Sulitkan Penegakkan Hukum”, Republika.co.id, 06 Desember 2017.
https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/05/p0hwzn335-lpsk-penolakan-jadi-saksi-sulitkanpenegakan-hukum

berbicara mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sehingga istilah ini
seringkali disebut sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau
disebut sebagai Justice Collaborator. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah
mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti
diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya
atau bahkan dibunuh3, walau dalam beberapa perkara, Justice Collaborator sering
menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatam, atau mungkin
takut pada atasan yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun
mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat
diatasnya.4 Pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) merupakan salah satu
pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku
utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam
proses peradilan.5

Dalam perkara a quo, terlihat bahwa justice collaborator sudah diajukan oleh
terdakwa Bersama penasihat hukum namun Jaksa KPK menolak hal tersebut dan hakim
pun sependapat dengan alasan tertentu sehingga terdakwa tidak bisa menjadi Justice
Collaborator.

II.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana Regulasi Tentang Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan JC dalam putusan
nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST?

III.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU
LPSK”).
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4 Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 122 dan 133
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IV.

Analisis
1. Regulasi tentang Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi
Salah satu persoalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah
penegakan hukum (Law Enforcement), khususnya proses peradilan. UN AntiCorruption toolkit menyebutkan bahwa “While the development of the convention
reflects the recognition that efforts to control corruption must go beyond the
criminal law, criminal justice measures are still clearly a major element of the
package”.6 Secara etimologi Justice Collaborators berasal dari kata justice atau
peniti (Italia)7. Dalam perkembangannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi
Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana
tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui
dan melaporkan tindak pidana dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang
dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)
merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang
dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan
keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan 8.

Dalam Pranata Hukum Nasional pengaturan mengenai Justice Collaborator diatur
dalam UU LPSK, SEMA No. 14 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum
dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK. Dalam Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan
Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu disebutkan sebagai berikut:
“Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against
Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan
kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang
pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau
penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini
Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan
dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam
penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang
ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
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2. Pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan Justice Collaborator dalam
Putusan nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST
Dalam perkara a quo bahwa terdakwa mengajukan permohonan Justice
Collaborator ke KPK. Bahwa dalam putusan berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini, terdakwa melalui surat tanggal
22 Januari 2020 yang ditujukan kepada majelis hakim dan Tim Jaksa Penuntut
Umum mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator dengan
alasan terdakwa telah bersikap kooperatif dan menyampaikan semua fakta yang
terdakwa alami di pengadilan, membuka peran semua pihak yang terlibat dalam
perkara ini, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, memiliki
tanggungan keluarga dan sudah tidak bekerja lagi, tidak merugikan keuangan
negara dalam perkara ini da tidak menerima dan menikmati keuntungan dalam
perkara ini”.

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui sebagai berikut:
1) Terdakwa adalah pelaku utama dalam perkara a quo;
2) Terdakwa tidak sepenuhnya terbuka dan berterus terang dalam memberikan
keterangan di persidangan baik sebagai saksi maupun Terdakwa;
3) apa yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan yaitu Terdakwa
merasa menyesal dan bersalah atas kejadian ini menurut hemat kami masih
sebatas sebagai bahan pertimbangan faktor yang meringankan hukuman saja
karena di depan persidangan Terdakwa menerangkan penerimaan uang
sebesar SGD345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Dollar Singapura)
atau setara dengan Rp3.550.935.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah transaksi yang tidak terkait
dengan persetujuan Long Term Contract (LTC) atau Kontrak JangkaPanjang
kepada saksi PIEKO NJOTOSETIADI selaku Dirut PT. FAJAR MULIA
TRANSINDO dan Advisor (Penasihat) PT CITRA GEMINI MULIA atas
pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN seluruh
Indonesia yang distribusi pemasarannya dikoordinir PTPN III (Persero)
Holding Perkebunan;
4) Di depan persidangan Terdakwa tidak mengungkap informasi suatu tindak
pidana yang dilakukan pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo maupun
perkara tindak pidana korupsi lainnya.

Dan dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum”

Ketentuan mengenai orang yang bisa menerima Justice Collaborator diatur
didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf
a yang yang berbunyi sebagai berikut:

“9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang
bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:
a. yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu
sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang
dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta
memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.”

Kemudian didalam Peraturan Bersama Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM,
Jaksa Agung, Kapolri, Ketua LPSK tahun 2011, pasal 1 angka 2 berbunyi
sebagai berikut:
”Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu
tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk
mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana
untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara
dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta
memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan juga ketentuan terkait terdakwa disini tidak
memenuhi kriteria sebagai Justice Collaborator.

V.

Kesimpulan
1.

Dalam perkembangannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4
Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku
yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana
tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang
mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan bagian dari pelaku
kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama
(Justice Collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu
Pengaturan mengenai Justice Collaborator diatur dalam pranata hukum
nasional. Pengaturan mengenai Justice Collaborator diatur dalam UU LPSK,
SEMA No. 14 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM,
Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK. Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun
2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

2. Pengaturan mengenai ketentuan Justice Collaborator memiliki kriteria-kriteria
yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Sebagaimana tertuang
didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa orang tersebut
bukan pelaku utama, memberi keterangan sebagai saksi, dan mengakui
kejahatan yang dilakukannya, memang dalam hal ini ada sebuah ketungungan
apabila menjadi Justice Collaborator seperti yang bersangkutan merupakan

salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA
ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam
kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses
peradilan.
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Rancangan Moratorium Kepailitan dan PKPU, Euforia atau Eufemisme?
Oleh: Arian Nathan Parheheon
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Abstract
Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is
to provide protection and fair and balanced treatment to interested parties, in this case creditors
and debtors. The implementation of the Bankruptcy Memorandum and PKPU are like two sides of
a coin that can have a good impact and can also have a bad impact on the parties. On the other
hand, creditors cannot file legal remedies while debtors cannot deal with Bankruptcy and PKPU
disputes
Abstrak
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan imbang
kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Pemberlakuan
Moratorium Kepailitan dan PKPU bagai dua sisi mata koin yang bisa berdampak baik dan bisa
juga berdampak buruk bagi para pihak. Disisi lain kreditor tidak bisa mengajukan upaya hukum
sedangkan debitor tidak bisa berurusan dengan sengketa Kepailitan dan PKPU
Kata Kunci: Kepailitan, Moratorium, Kepailitan dan PKPU

I.

Latar Belakang Masalah
Pandemi Covid-19 menyebabkan implikasi diberbagai sektor, diantaranya adalah
hukum, sosial, politik dan juga Kesehatan. Regulasi demi regulasi dikeluarkan oleh
pemerintah dalam rangka menciptakan iklim sehat, terutama dalam sektor ekonomi
dan hukum. Gonjang ganjing persoalan hukum dimasa pandemi marak sekali terjadi,
mulai dari isu kebebasan berpendapat, isu mural dihapus, korupsi dan isu-isu lainnya
dan tak kalah menarik terkait Moratorium Kepailitan dan PKPU yang diganyangganyang akan diterbitkan. 1 Penerapan kebijakan ini tentu menimbulkan polemik
diberbagai kalangan, terutama di sektor bisnis dimana hubungan hukum antar subyek
hukum (pengusaha dengan pengusaha atau pengusaha dengan pemerintah ataupun
sebaliknya). Hal ini terjadi karena menumpuknya kasus terkait Kepailitan dan PKPU
terutama dimasa pandemi. Disisi lain kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam,
mengapa demikian? Karena pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai hak yang
melekat sehingga pemangku kebijakan harus mengeluarkan produk hukum yang tidak
merugikan semua pihak sebagaimana Teori Gustav Radbruch dan konsep tujuan
hukum barat yang mengkaitkan tiga nilai dasar hukum yang meliputi Keadilan
(Filosofis), Kepastian Hukum (Yuridis) dan Kemanfaatan bagi masyarakat
(Sosiologis)2, sehingga ketiga aspek tersebut seharusnya masuk kedalam muatan setiap
produk hukum yang dikeluarkan dan berdampak bagi orang banyak. Moratorium
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Januardo Sihombing. “Menyoal Rencana Pemerintah Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan”,
Kompas.com, 26 Agustus 2021,
https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/08/26/060000680/menyoal-rencana-pemerintahmoratorium-permohonan-pkpu-dan?page=all
2 Achmad Ali, “Sistem Hukum, Tujuan Hukum, dan Kesadaran Hukum” dalam Menguak Teori Hukum dan Teori
Peradilan, (Jakarta: KENCANA, 2017), 171.

Kepailitan dan PKPU tidak dapat dilepaskan dari Moral Hazard akibat dengan
mudahnya syarat-syarat pengajuan Pailit dan PKPU yang diatur didalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan PKPU
sendiri juga memiliki semangat yang berbeda, dimana PKPU memiliki semangat
Perdamaian antar para pihak sehingga memiliki ruang solutif dalam pemecahan
permasalahan. Moratorium Kepailitan dan PKPU menjadi sebuah objek yang memang
harus diteliti lebih dalam dengan mempertimbangkan semua pihak.

II.

Rumusan Masalah
1. Bagaiamana efektifitas Pemberlakuan Moratorium Kepailitan dan PKPU dalam
sektor bisnis?
2. Bagaimana upaya Hukum bagi Kreditor berkaitan dengan Moratorium Kepailitan
dan PKPU dalam sektor bisnis

III.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”);

IV.

Analisis
1. Efektifitas Pemberlakuan Moratorium Kepailitan dan PKPU dalam sektor bisnis
Hukum Kepailitan dibentuk pertama sekali untuk memecahkan masalah
pembayaran utang dari debitor yang mengalami kesulitan membayar utangnya
sementara debitor memiliki banyak kreditor dan hartanya tidak mencukupi untuk
memayar lunas seluruh utangnya3, hal ini juga ditopang oleh teori dari pemikir yang
bernama Jeremy Bentham yang menggagas Teori Utiliti bahwa hukum bertujuan
untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia (greatest
happies of greatest people) atau hukum menjamin kebahagiaan tiap individu.
Apabila melihat dan berpacu pada teori tersebut, maka jelas dalam hal ini Kreditor
akan sangat dirugikan apabila ingin mengklaim hak nya dari si Debitor. Kepastian
berbisnis dalam hal ini perlu menjadi pertimbangan, mengapa demikian? Karena
investor-investor tentu akan berputar otak dan memikirkan Langkah-langkah untuk
melakukan investasi antar perusahaan, menjadi persoalan apabila utang si Debitor
sudah melampaui waktu dan memenuhi unsur dalam UU Kepailitan itu sendiri
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyebutkan
sebagai berikut:

3

Alan Schwartz, A Normative Theory of Business Bankruptcy Law, Virginia Law Review, Volume 91;119, 2005
hlm.1200

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit
dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya”

Apabila kita menelisik lebih jauh pada penjelasan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan mengatakan sebagai berikut:
“Upaya penyelesaian masalah utang piutang dunia usaha perlu segera diberi
kerangka hukumnya, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi
secara normal. Dengan demikian, selain aspek ekonomi, berjalannya Kembali
kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh
hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja”

Kemudian pranata Hukum Kepailitan didalam penjelasan atas UU No. 37 Tahun
2004 tentang KPKPU mengatakan sebagai berikut:
“Untuk kepentingan dunia usaha dala menyelesaikan masalah utang piutang
secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperukan perangkat hukum yang
mendukungnya.”

Hukum Kepailitan di Indonesia pada dasarnya adalah manifestasi dari Pasal 1131
dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban debitur untuk
memenuhi prestasinya pada para kreditornya dan menempatkan seluruh hak
kebendaandebitor sebagai jaminan dari pemenuhan prestasinya tersebut untuk
dibagi-bagi pada kreditornya dalam hal debitor melakukan wanprestasi. 4

Berdasarkan hal yang diungkapkan diatas, maka Penerapan Moratorium
untuk Perkara Kepailitan dan PKPU perlu dikaji lebih dalam mengingat semangat
dan juga dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Namun
apabila kita menelisik dalam praktik dilapangan, tujuan dari Moratorium ini adalah
untuk mengurangi penumpukan perkara Kepailitan dan PKPU terutama dimasa
pandemi Covid-19. Dalam hal ini, tentu tidak akan menyelesaikan masalah
sedemikian rupa seperti pribahasa Gali Lubang Tutup Lubang, sehingga tidak ada
jaminan perkara ini akan mereda melainkan hanya akan menjadi bom waktu
terhadap perkara Kepailitan dan PKPU dimasa mendatang. Alangkah lebih bijak
apabila melakukan perbaikan regulasi UU Kepailitan dan PKPU serta menerapkan
kebijakan-kebijakan yang bersifat parsial dengan tujuan meredakan kemulut yang
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terjadi ketimbang menghentikan perkara, sebab penghentian perkara menurut
penulis bukan menjadi pilihan terbaik untuk saat ini mengingat kondisi, situasi serta
semangat dari pembentuk undang-undang itu sendiri.

2. Upaya Hukum bagi Kreditor berkaitan dengan Moratorium Kepailitan dan PKPU
dalam sektor bisnis
Praktik penagihan pembayaran utang yang pertama kali dikenal adalah
penagihan langsung berdasarkan prinsip hak prioritas (first-come, first served
principle). Berdasarkan hak prioritas, kreditor (yang piutangnya tidak dilunasi oleh
debitornya) dapat langsung mengeksekusi barang milik debitor sebagai kompensasi
pembayaran utang debitor. Menurut Thomas Jackson, prinsip hak prioritas cukup
efektif sebagai solusi penagihan utang bagi debitor yang memiliki seorang kreditor.
manakala debitor memiliki beberapa kreditor dan utang debitor lebih besar nilainya
daripada harta bendanya, praktik hak prioritas tidak memberi keadilan pada
kreditor lainnya yang terlambant menyita harta debitor.5

Perlu dipahami bahwa semangat dari PKPU sendiri adalah jalur
perdamaian. Bagi kreditor yang beritikad baik tentunya mekanisme kepailitan
maupun PKPU menjadi instrumen hukum untuk memastikan piutangnya bisa
dilunasi oleh debitornya. Sementara bagi debitor beritikad baik, sebagai upaya
untuk restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor. Dalam hal ini jalur utama
yang harus ditempuh apabila Kreditor tidak bisa mengajukan pailit akibat dari
Moratorium Kepailitan dan PKPU maka Debitor dan Kreditor harus menyelesaikan
secara sendiri-sendiri utangnya melalui perdamaian biasa, meski belum ada pranata
hukum yang mengatur hal tersebut sebagai suatu keharusan dan kewajiban tetapi
mengacu pada asas Kebebasan Berkontrak maka hal tersebut bisa saja disepakati
oleh kedua belah pihak.

Selain model penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) antara
debitor dan kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU, dimungkinkan juga
menggunakan model penyelesaian sengketa non-litigasi (diluar pengadilan) seperti
Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase dengan hanya mencapai kata mufakat sebagai
penyelesaian sengketa tanpa adanya campurtangan pengadilan. 6 Pasal 1 angka 1
UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
mengatakan sebagai berikut:

5
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“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
para pihak yang bersengketa”

Dan kemudian didalam Pasal 1 angka 10 mengatakan sebagai berikut:
“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedut yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di
luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli”

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu prioritas utama adalah
perdamaian antara debitor dan kreditor secara kekeluargaan atau melalui non
pengadilan seperti Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase

V.

Kesimpulan
1. Hukum Kepailitan di Indonesia pada dasarnya adalah manifestasi dari Pasal 1131
dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban debitur untuk
memenuhi prestasinya pada para kreditornya dan menempatkan seluruh hak
kebendaan debitor sebagai jaminan dari pemenuhan prestasinya tersebut untuk
dibagi-bagi pada kreditornya dalam hal debitor melakukan wanprestasi. Perbaikan
Regulasi perbaikan regulasi UU Kepailitan dan PKPU menjadi hal yang paling
solutif selagi pemerintah menyiapkan pranata hukum lannya untuk mengatasi hal
ini dengan regulasi yang bersifat sectoral dalam menyikapi fenomena ini.
2. Setiap subyek hukum pada dasarnya mempunyai hak untuk menuntut apabila
haknya tidak terpenuhi, ada beberapa penyelesaian sengketa yang bisa diakukan
Kreditor terhadap Debitor yaitu seperti penyelesaian sengketa secara kekeluargaan
atau penyelesaian sengketa non pengadilan seperti Negosiasi, Mediasi dan
Arbitrase, namun tetap Kredito dan Debitor haruslah menjalankan hal ini dengan
beritikad baik demi tercapainya kesejahteraan bersama sebagaimana digagas oleh
tokoh Jeremy Bentham melalui Teori Utiliti bahwa hukum bertujuan untuk
menjamin kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia (greatest
happies of greatest people) atau hukum menjamin kebahagiaan tiap individu.

VI.

Saran
Dalam menerapkan kebijakan tentu harus berpijak pada Teori Gustav Radbruch dan
konsep tujuan hukum barat yang mengkaitkan tiga nilai dasar hukum yang meliputi
Keadilan (Filosofis), Kepastian Hukum (Yuridis) dan Kemanfaatan bagi masyarakat
(Sosiologis). Kebijakan harus sesuai dengan yang senyatanya terjadi dilapangan (Das
Sollen serta Das Sein) dalam arti harus selaras dan saling melengkapi sehingga
kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan konflik dan polemik dikemudian hari.
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Upaya hukum terhadap pelanggaran merek dagang

Oleh ;
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Perkembangan dinamika dalam masyarakat terus mengalami kemajuan,
kemajuan tersebut didukung oleh banyak factor. Factor – factor tersebut yang
paling berperangaruh adalah factor konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.
Pola komsumsi tersebut dalam perkembangannya sangat tergantung pada tren,
salah satu cara untuk membangun sebuah tren supaya komsumsi terhadap suatu
barang meningkat adalah dengan cara menciptakan atau membangun sebuah brand
atau merek. Merek sangat berperan penting dalam menciptakan pola komsusmsi
dalam masyarakat.
Definisi tentang merek dalam undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek
Pasal 1 ayat 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau
lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

1

Dewasa ini sehubung dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan
persaingan dalam dunia usaha. Banyak terjadi adanya indikasi meniru atau plagiasi
terhadap suatu merek dagang, seperti yang terjadi antara Merek Lexus dari Toyota
Motor Corporation1. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pemilik atau pencipta
merek. Perlu kita ketahui Bersama bahwasannya pemilik suatu merek dilindungi
haknya oleh undang – undang apabila merek tersebut telah didaftarkan ke
kementerian hukum dan hak asasi manusia yang tata caranya diatur dalam BAB III
undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Merek merupakan salah Hak
atas Kekayaan Intelektual. HKI atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan
hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu
atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia 2
Lalu, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek dagang
atau brand apabila merek dagang yang dimilikinya yang diciptakannya diplagiasi
atau ditiru oleh pihak lain dengan ciri dan konsep yang sama persis.
Perlu di ingat bahwasanya perlindungan terhadap merek dapat dilakukan apabila
merek tersebut telah resmi terdaftar dalam direktur jenderal HAKI kemenkumham,
yanag mana sesuai dengan Pasal 35 (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan
hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Uapaya
yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran tersebut antara lain;

A. Dengan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan
Gugatan ke pengadilan sebagai instrument yang dengan mendesak perlu
dilakukan karena dinilai suatu pelanggaran terahdap merek dagang telah
menimbulkan kerugian secara materil, gugatan tersebut adalah atas dasar
PMH ( Perbuatan Melawan Hukum ) onrechtmagtiedaad sebagai mana
diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata3
dengan acuan bahwa pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur – unsur
perbuatan melawan hukum.
1. Perbuatan melawan hukum
2. Adanya Kerugian
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang
ditimbulkan
4. Adanya Kesalahan.
Perbuatan melawan hukum adalah dalam konteks hukum perdata, yang
sebagaimana telah disebutkan diatas adalah hanya berfokus pada
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penggantian kerugian materil yang diakibatkan dari perbuatan tersebut,
hukum perdata menurut H.F.A Vollmar dan Sudikno Mertokusumo.
Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah :32 “Aturan – aturan
atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya
memberikan perlindungan pada kepentingankepentingan perseorangan
dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan
kepentingan yang lain dari orangorang dalam suatu masyarakat tertentu
terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”
(Vollmar, 1989: 2)4

B. Dalam undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek secara
lex spesialis menyebutkan
1. Pasal 83 ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima
Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b.penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan
penggunaan Merek tersebut.
2. Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula
diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan
pengadilan.
3. Ayat (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Pengadilan Niaga.

C. Menggunakan instrumen alternative penyelesaian sengketa
Dalam Pasal 93 disebutkan ” Selain penyelesaian gugatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. “ maksud
dari alternative penyelesaian sengketa adalah menyelesaikian sengketa
diluar pengadilan5.
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D. Terakhir adalah dengan menggunakan instrument pidana
Pengertian hukum pidana menurut Muljanto bahwa Hukum Pidana
adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatanperbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut. 6 Hanya merek yang telah terdaftar di dirjen
HAKI kemenkumham saja yang dilindungi oleh negara dan undang –
undang sebagai instrumenya bahwa pemilik merek dapat mengambil
langkah pidana apabila dirasa perlu. Oleh karena pelanggaran tersebut
merupakan
delik aduan maka pemilik merek dapat mengadukan pelanggran
tersebut kepenegak hukum yang telah diatur dalam undang – undang
nomor 20 tahun 2016 tentang merek perubahan atas undang – ubnang
nomor 15 tahun 2001 tentang merek
Ketentuan pidana tersebut ialah;

Pasal 100 ayat 1;
Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ayat 2
Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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Ayat 3
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,
gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Demikian lah upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap pelanggaran terhadap
merek. Sebagai warga negara yang tinggal dinegara hukum maka kita wajib untuk
menghormati hak dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak hak tersebut.
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PENDAHULUAN

itu, fenomena kerusakan hutan ini
diperkuat lagi dengan data yang
menyajikan selama kurun waktu tahun
2011-2018 Indonesia telah mengalami
penurunan luas lahan hutan dari 98,7
juta ha menjadi 93,52 juta ha ditahun
2011 – 2018 2 . Sehingga, hutan yang
pada awalnya digadang sebagai
penyeimbang sistem kehidupan menjadi
sebaliknya tidak mampu menopang
sistem kehidupan.

Indonesia merupakan negara
dengan luas hutan terbesar ke – 9 di
dunia serta negara dengan kepulauan
terbesar di dunia. Julukan sekaligus
harapan menjadi paru-paru dunia sangat
pantas disematkan kepada Indonesia.
Sebab,
hutan
digadang
menjadi
penyumbang oksigen terbesar dalam
kehidupan makhluk hidup sekaligus
penyeimbang
sistem
kehidupan.
Singkatnya dengan adanya hutan ini,
akan memberikan dampak positif bagi
kehidupan alam semesta.

Kerusakan hutan yang ada
diakibatkan oleh berbagai factor yang
telah terjadi secara turun- temurun,
seperti halnya pembakaran hutan,
pembalakan liar, eksploitasi lahan,
kegiatan perkebunan, pertambangan dan
perusahaan manufaktur yang secara
konsisten
berkontribusi
terhadap
kerusakan lingkungan. Faktor tersebut
tersebut secara langsung berimplikasi
pula pada perubahan iklim secara global.
Baik kerusakan yang diakibatkan karena
aktivitas perusahaan maupun akibat
pemanfaatan hutan oleh penduduk
setempat.

Alih demikian,
nampaknya
harapan tersebut hanya menjadi
ekspektasi belaka dengan melihat
kondisi terkini Indonesia. Telah banyak
terjadi kerusakan hutan yang cukup
serius, dibuktikan dengan adanya
bencana banjir di daerah dengan hutan
yang luas tepatnya di
Kalimantan
Selatan. Banjir tersebut dipicu karena
adanya fenomena penggundulan hutan
yang terus menerus dilakukan 1 . Selain
1
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Khusus pada kerusakan hutan
oleh perusahaan, hakikinya sudah ada
penyelesaiannya melalui instrumen
hukum undang-undang dengan hadirnya
corpoorate social responbillity atau
disingkat CSR. Di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas disebutkan pada pasal
74 ayat 1 mengenai kewajiban
perusahaan terhadap tanggung jawab
sosial dan lingkungan.

Dengan demikian peran penting adanya
CSR yang berbasis pada kelestarian
lingkungan untuk diterapkan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang
Perseroan terbatas dan Undang-Undang
Minerba guna mengendalikan agar
kelestarian hutan dan lingkungan tetap
terjaga dengan baik.
Sehubungan dengan itu, tujuan
adanya penulisan ini adalah sebagai
bahan koreksi terhadap pengelolaan dan
pelaksanaan
pengimplementasian
progam corporate social responbillity
dalam rangka menjaga kelestarian
lingkungan dan hutan.

Konsekuensi
dari
adanya
kegiatan
perusahaan manufaktur,
pertambangan, perkebunan dan lainnya
terlebih secara geografi terletak di
pinggir lahan hutan terhadap lingkungan
akan memicu kerusakan lingkungan.
Maka dari itu
penerapan dan
penghimplementasian
CSR
dalam
bidang lingkungan hidup harus dengan
konsisten dan tepat sasaran dilakukan
dalam upaya melestarikan lingkungan
hidup terlebih lahan hutan yang ada
disekitar perusahaan. Namun, yang
menjadi pertanyaan adalah apakah
pengimplementasian CSR di indonesia
sudah tepat.

GAGASAN
Perkembangan jumlah populasi
di
dunia
khususnya
Indonesia
berdampak
terhadap
semakin
menyempitnya lahan yang tentunya
untuk memenuhi kebutuhan manusia itu
sendiri. Dalam perjalanannya telah
muncul berbagai masalah penting yang
berkaitan
dengan
pengelolaan
lingkungan adalah kerusakan hutan.

Apalagi
Perusahaan
yang
bergerak dalam sektor pertambangan
khususunya
batu
bara
akan
menimbulkan
masalah
terhadap
kelestarian hutan. karena lokasi
pertambangan kebanyakan berada di
hutan dan disekitar hutan lindung 3 .

1. Kerusakan hutan.
Menurut
Helms
(1998)
pengelolaan hutan (forest management)
merupakan penerapan prinsip-prinsip
dalam bidang biologi, fisika, kimia,
analisis
kuantitatif,
manajemen,
ekonomi, sosial dan analisa kebijakan
dalam rangkaian kegiatan membangun
atau
meregenerasikan,
membina,
memanfaatkan dan mengkonservasikan
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hutan untuk mendapatkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dengan
tetap mempertahankan produktivitas dan
kualitas hutan. Pendapat beliau tersebut
juga menekankan
adanya
hutan
merupakan ekosistem yang berperan
penting dalam kehidupan manusia,
selain itu hutan juga sebagai rumah
ratusan bahkan ribuan binatang liar.
Namun, saat ini hutan telah mengalami
kerusakan yang serius.

2. CSR/Corporate
Social
Responbility
Dalam Undang – Undang Nomor
40 tahun 2004 tentang Perseroan
Terbatas Pasal 74 ayat (1) disebutkan
Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan. Selain itu, diatur pula
dalam UU Nomor 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal, dan Permen
Badan Usaha Milik Negara Nomor Per5/MBU/2007
tentang
Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan, khusus
untuk perusahaan perusahaan BUMN.
Dengan demikian secara normatif
apabila terdapat suatu perusahaan yang
ingin melakukan usaha maka maka ada
suatu kewajiban yang harus diberikan
kepada masyarakat sekitar.

Pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia diatur dalam UU No. 32 tahun
2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaaan
Lingkungan
Hidup.
Namun, pengaturan tersebut pasca
diundangkannya UU Cipta Kerja dengan
sistem Omnibus law terjadi perubahanperubahan yang dikhawatirkan adalah
perubahan tersebut hanya memiliki
fokus untuk menarik investor asing
masuk tetapi mengabaikan kelestarian
lingkungan hidup.

Kemudian menurut (Wibisono
2007:8) CSR dapat didefinisikan
sebagai Tanggung jawab perusahaan
kepada para pemamangku kepentingan
untuk berlaku etis, meminimalkan
dampak negatif dan memaksimalkan
dampak positif yang mencangkup aspek
ekonomi sosial dan lingkungan (triple
bottom line). Dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan. 4
Dalam pengertian tersebut telah
memberikan pandangan bahwa CSR
menekankan pada pembangunan yang
berkelanjutan.

Kekhawatiran muncul ketika
pengelolaan hutan dan lingkungan telah
dikesampingkan demi menekan laju
investasi yang implikasinya jelas akan
terjadi kerusakan hutan dan lingkungan
yang tidak dapat terhindari. Untuk
menghindari
adanya
peningkatan
kerusakan terhadap lingkungan maka
diperlukan suatu komitmen bersama
antara pelaku industri, pemangku
kepentingan dan masyarakat sekitar.

4
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Maksud dari pembangunan yang
berkelanjutan
adalah
internalisasi
dampak setiap tindakan sosial dan
ekonomi terhadap lingkungan hidup. 5
Selain itu, corporate social responbillity
merupakan suatu instrumen yang
mendukung adanya proses pengelolaan
lingkungan yang antara lain;
a) Menciptakan dunia bisnis yang
berbabis pada 3 hal yang
meliputi ekonomi, sosial dan
lingkungan dengan didukung
oleh peningkatan dana CSR di
indonesia sebesar pada 2001
dana
CSR
di
Indonesia
mencapai lebih dari 115 miliar
rupiah atau sekitar 11.5 juta
dollar AS dari 180 perusahaan 6.
b) Merupakan suatu kewajiban
perusahan yang harus dilakukan
untuk
mengupayakan
kelestarian lingkunga mulai dari
penanaman pohon, mengelola
limbah dan tindakan lain yang
diatur oleh undang – undang.
c) CSR juga juga memberikan
kontribusi untuk masyarakat
disekitar
dalam
rangka

meningkatkan
taraf
hidup
masyaarakat.
Dari 3 hal diatas yang sangat disoroti
dari
adanya
corporate
social
responbility ialah pemulihan dan
pelestarian terhadap lingkungan.
KESIMPULAN
Kerusakan lingkungan terutama
hutan yang dialami oleh negara ini
menjadi masalah yang harus segara
diselesaikan dengan menggunakan
langkah – langkah yang cepat dan tepat
maka dari itu tindakan berupa;
a) Peningkatan Kordinasi lintas
sektoral dalam pengawasan
dengan menggunakan metode
digitalisasi guna mempercepat
dan efisiensi birokrasi
b) Melakukan pemetaan daerah
yang telah mengalami kerusakan
yang
cukup
parah
serta
melakukan
tindakan
penyelamatan lahan.
c) Melakukan pengawasan terhadap
pengimplementasian CSR oleh
perusahaan dengan menjunjung
tinggi integritas
d) Melakukan evaluasi terhadap
peran CSR yang telah dilakukan
oleh perusahaan, berdasarkan
pada ketepatan progam terhadap
kelestarian lingkungan.
e) Melakukan pembahasan secara
optimal dan efektif terhadap
RUU
Energi
Baru
Dan
Terbarukan
dengan
mengendepankan
prinsip
keadilan dan keberlanjutan.

5
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