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Obligasi Dalam Kepailitan 

ALA #6 is in collaboration with Oscar Sagita Law Office 

 

Pertanyaan:  

Bagaimana penyelesaian apabila ada pemegang obligasi yang perusahaan obligasinya mengalami 

kepailitan? 

 

Jawaban: 

Terima kasih DN atas pertanyaan yang telah diajukan kepada ALSA Legal Assistance!  

 

Untuk menjawab pertanyaan anda, kami mengkhususkan pada cara penyelesaian atau pembayaran 

utang dari penerbit obligasi yang telah berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan 

Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap kepada para pemegang obligasi/investor. 

Terhadap pertanyaan tersebut, terlebih dahulu dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

OBLIGASI 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 (“PP 91/2021”), obligasi adalah 

surat utang, surat utang negara, dan obligasi negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan non-pemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan 

berdasarkan prinsip syariah (sukuk). Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi adalah 

utang-piutang berdasarkan pengakuan utang dari penerbit obligasi selaku Debitor atau pemilik 

utang kepada para pemegang obligasi selaku Kreditor atau investor atau pemilik piutang. 

 

WALI AMANAT 

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 

Pasar Modal”) jo. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 

KEP-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang 

(“KEP-BAPEPAMLK”), terhadap setiap tindakan hukum dan kepentingan dari pemegang obligasi 

baik di dalam maupun luar pengadilan wajib diwakili oleh pihak yang disebut Wali Amanat.  



 

 

Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 4 KEP-BAPEPAMLK, antara Wali Amanat dengan penerbit obligasi diwajibkan membuat 

Kontrak Perwaliamanatan untuk melindungi hak-hak para pemegang obligasi. Kontrak 

Perwaliamanatan tersebut harus memuat setidak-tidaknya mengenai:  

1) Identitas para pihak; 

2) Utang pokok;  

3) Tanggal Jatuh tempo; 

4) Bunga;  

5) Jaminan (jika ada); 

6) Hak keutamaan dari efek bersifat utang (jika ada);  

7) Sanksi; dan 

8) Pemeringkatan efek bersifat utang. 

PENDAFTARAN TAGIHAN DALAM KEPAILITAN 

Dalam hal suatu perusahaan penerbit obligasi berada dalam keadaan pailit, maka berdasarkan Pasal 

15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU"), akan diangkat Kurator 

dan Hakim Pengawas untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit 

sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam tahapan pengurusan dan/atau pemberesan tersebut, 

Kurator akan memberikan kesempatan kepada seluruh Kreditor dari perusahaan penerbit 

obligasi/Debitor untuk mengajukan tagihan-tagihan yang berdasar hukum kepada Debitor melalui 

Kurator, yang kemudian akan dilakukan pencocokan (vide Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU). 

 

Dengan demikian, untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Kreditor, para pemegang 

obligasi/investor dapat terlebih dahulu berkomunikasi dengan Wali Amanat sebagai perwakilan 

yang sah untuk mewakili kepentingan dari pemegang obligasi untuk mendaftarkan obligasinya ke 

Kurator, atau sesuai dengan Kontrak Perwaliamantan dapat mendaftarkan sendiri tagihan yang 

dimiliki kepada Kurator. Selanjutnya, Kurator akan melakukan pencocokan utang dengan merujuk 



pada Kontrak Perwaliamanatan yang diajukan oleh Wali Amanat untuk menentukan kedudukan 

para pemegang obligasi dalam hierarki jenis Kreditor. 

 

JENIS KREDITOR 

Secara umum, Kreditor terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

 

1) Kreditor Preferen 

Kreditor yang memiliki hak preferensi atau keistimewaan untuk didahulukan 

pelunasannya.  

2) Kreditor Separatis 

Kreditor yang memegang hak kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, 

atau hak kebendaan lainnya.  

3) Kreditor Konkuren 

Kreditor yang tidak memiliki keistimewaan untuk didahulukan dan tidak memegang 

jaminan kebendaan.  

 

Dengan demikian, dalam hal obligasi tidak dijamin dengan jaminan kebendaan, maka pemegang 

obligasi termasuk dalam kategori Kreditor Konkuren, yang akan dibayar dari hasil penjualan aset 

yang tidak dijamin atau oleh sisa hasil penjualan aset jaminan kebendaan milik kreditor separatis. 

Sebaliknya, jika Kontrak Perwaliamanatan mengatur adanya jaminan kebendaan, maka pemegang 

obligasi tersebut termasuk dalam kategori Kreditor Separatis. Berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan 

dan PKPU, para Kreditor Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadinya 

kepailitan. Namun demikian, merujuk Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka proses 

eksekusi tersebut akan ditangguhkan terlebih dahulu untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan diberikan waktu paling lambat 

2 (dua) bulan setelah dimluainya keadaan insolvensi untuk melaksanakan proses eksekusi dan 

penjualan tersebut (vide Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). 

 

 

 

 



PENYELESAIAN ATAU PEMBAYARAN DALAM KEPAILITAN 

Dalam proses kepailitan, terdapat 2 (dua) hal utama yang akan dilakukan oleh Kurator, yaitu 

melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam proses pengurusan tersebut, 

perusahaan penerbit obligasi atau Debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada 

semua Kreditor (vide Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU). Tawaran perdamaian tersebut diajukan 

oleh perusahaan penerbit obligasi atau Debitor dalam suatu Rencana Perdamaian yang berisi cara-

cara dan restrukturisasi pembayaran kepada seluruh Kreditor. Berdasarkan Pasal 151 jo. 152 UU 

Kepailitan dan PKPU, Rencana Perdamaian tersebut akan diterima apabila disetujui dalam Rapat 

Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili 

setidaknya 2/3 (dua per tiga) jumlah tagihan. Pengadilan Niaga kemudian berdasarkan Pasal 159 

UU Kepailitan dan PKPU dapat mengesahkan atau menolak mengesahkan Rencana Perdamaian 

yang telah diterima tersebut. 

 

Jika perusahaan penerbit obligasi atau Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, rencana 

perdamaian tidak diterima, atau pengesahan rencana perdamaian ditolak, maka demi hukum harta 

pailit berada dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi ini yang menjadi tolak ukur 

dimulainya pemberesan oleh Kurator. Dalam tahap pemberesan, Kurator dapat menawarkan 

kepada para Kreditor supaya perusahaan penerbit obligasi atau Debitor dilanjutkan (going 

concern) agar dapat melakukan pembayaran kepada seluruh Kreditor. Usul tersebut dapat diterima 

apabila disetujui dalam Rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren 

yang hadir (vide Pasal 180 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).  

 

DAFTAR PEMBAGIAN HARTA 

Dalam hal usul melanjutkan perusahaan perusahaan penerbit obligasi atau Debitor tidak diterima, 

maka Kurator akan memulai melakukan pemberesan dan menjual semua harta pailit. Setelah 

penjualan tersebut dilakukan, Kurator akan mempersiapkan suatu daftar pembagian kepada 

Kreditor yang piutangnya telah dicocokan. Daftar pembagian tersebut akan didasarkan pada asas 

pari pasu pro rata parte dan paritas creditorium. Dengan demikian, proses pembayaran dalam daftar 

pembagian tersebut akan dilakukan sesuai urutan kategori Kreditor, yaitu kepada: 



 

 

1) Kreditor Preferen yang memiliki hak preferensi atau keistimewaan untuk didahulukan 

pelunasannya, seperti upah pekerja dan pajak; 

2) Kreditor Separatis yang memiliki jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya; 

3) Kreditor Konkuren yang tidak memiliki hak istimewa dan hak kebendaan. 

 

Setelah pembayaran tersebut terlaksana, maka kepailitan perusahaan penerbit obligasi atau Debitor 

dinyatakan berakhir. 

 

ILUSTRASI PEMBAYARAN 

Berikut adalah beberapa contoh ilustrasi prosedur penyelesaian utang dengan memperhatikan 

kondisi harta Debitor. 

 

A.  Dalam hal harta Debitor dinyatakan cukup untuk membayar lunas utang 

Pada saat pemberesan, Debitor memiliki harta senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah). Saat pengajuan tagihan, terdapat 5 (lima) kreditor yang mengajukan, yaitu: 

1) PT UGM sebagai wali amanat dari pemegang obligasi dengan nilai tagihan 

terverifikasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan memiliki 

jaminan kebendaan berupa hak tanggungan dengan nilai pertanggungan sebesar 

Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah); 

2) Pajak dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh 

miliar Rupiah); 

3) PT ALSA dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar Rupiah); 

4) Bank A dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah); dan 

5) Bonus kepada pekerja dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar Rupiah). 



 

 

Berdasarkan ilustrasi di atas maka kreditor separatis adalah PT UGM, kreditor preferen 

adalah pajak, sementara kreditor konkuren adalah PT ALSA, Bank A, dan Bonus Pekerja. 

Dengan demikian, urutan pembayaran adalah: 

1) Pajak sebagai kreditor preferen dibayar penuh sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga 

puluh miliar Rupiah); 

2) PT UGM sebagai kreditor separatis dibayar penuh sebesar Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar Rupiah); dan 

3) Kreditor konkuren dibayar penuh dengan rincian:  

a. PT ALSA sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); 

b. Bank A sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah); dan  

c. Bonus pekerja sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). 

 

B. Dalam hal harta Debitor tidak cukup untuk membayar lunas utang 

 

Pada saat pemberesan, Debitor memiliki harta senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah) dari hasil penjualan aset jaminan kebendaan. Saat pengajuan tagihan utang, 

terdapat 5 (lima) kreditor yang mengajukan, yaitu: 

1) PT UGM sebagai wali amanat dari pemegang obligasi dengan nilai tagihan 

terverifikasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan memiliki 

jaminan kebendaan berupa hak tanggungan dengan nilai pertanggungan sebesar 

Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah); 

2) Pajak dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh 

miliar Rupiah); 

3) PT ALSA dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh 

miliar Rupiah); 

4) Bank A dengan nilai tagihan terverifikasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (dua puluh 

miliar rupiah); dan 

5) PT JOGJA sebagai wali amanat dari pemegang obligasi dengan nilai tagihan 

terverifikasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). 



 

 

Mengacu pada ilustrasi di atas, diketahui bahwa seluruh utang terverifikasi yang diajukan 

adalah sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) sementara Debitor 

hanya memiliki harta sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Apabila 

ditemukan kondisi sedemikian rupa, Kurator yang ditunjuk akan menyelesaikan 

pembayaran utang menurut asas pari passu pro rata parte dan paritas creditorium. 

 

Asas paritas creditorium menyatakan bahwa seluruh kreditor mempunyai hak yang sama 

terhadap harta benda debitor dalam pelunasan utang. Pelunasan tersebut kemudian harus 

dibagi secara proporsional antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama berdasarkan 

asas pari passu pro rata parte (vide Pasal 1132 KUH Perdata). 

 

Dengan memperhatikan asas pari passu pro rata parte, pelunasan terhadap PT ALSA, Bank A, dan 

PT JOGJA sebagai kreditor konkuren dibagi secara proporsional di antara ketiganya. Dalam hal 

ini, urutan pembayaran utang pada ilustrasi di atas menjadi sebagai berikut: 

1) Pajak sebagai kreditor preferen dibayar penuh sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh 

miliar Rupiah) 

2) PT UGM sebagai kreditor separatis dibayar penuh sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar Rupiah); dan 

3) Dikarenakan harta Debitor tidak cukup untuk membayar lunas, pelunasan utang terhadap 

kreditor konkuren akan dibagi secara proporsional (pro rata). 

 

PT ALSA: 20/40 x Rp20.000.000.000,00 = Rp10.000.000.000,00 

Bank A: 10/40 x Rp20.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00 

PT JOGJA : 10/40 x Rp20.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00 

 

 



Dengan demikian, kreditor konkuren tidak dibayar penuh dengan rincian PT ALSA hanya sebesar 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), Bank A sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

Rupiah), dan PT JOGJA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). 

 

Namun demikian, ilustrasi di atas merupakan bentuk penyederhanaan dari proses pemberesan yang 

dilakukan dalam praktik kepailitan sebagai bahan dikusi dari pertanyaan saudara. Untuk informasi 

lebih lengkap, silakan menghubungi mitra bestari kami pada Oscar Sagita Law Office. 

 

Demikian jawaban ini kami sampaikan, untuk sebagai pengetahuan umum dalam proses kepailitan. 

Semoga tercerahkan. 

 

 

Sumber:  

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap. 

[2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

[3] Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 

[4] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 



Penyertaan dalam Kasus Pencurian 

 

Pertanyaan 

Suatu kasus terjadi di dekat perumahan saya dimana ada seorang perempuan melakukan pencurian 

uang dari sebuah kasir minimarket. Perempuan tersebut melarikan diri dengan ojek yang ada di 

dekatnya. Ternyata sejumlah warga mengetahui perempuan tersebut mencuri. Driver ojek yang 

mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang membawa uang curian justru melarikan diri 

bersama pelaku bukan karena berniat membantu pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana 

pencurian, tetapi ia takut disangka terlibat dalam pencurian tersebut yang kemudian ditakutkan 

terjadinya “main hakim” sendiri pada dirinya.  

 

Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan bahwa tindakan driver ojek tersebut bukan 

merupakan sebuah penyertaan dalam suatu tindak pidana. Lalu, apakah Driver Ojek dapat 

dikatakan medeplegen (turut serta melakukan perbuatan pidana) dalam kasus pencurian tersebut? 

 

Jawaban:  

Terima kasih D atas pertanyaannya! Pertanyaan yang diajukan oleh saudara D adalah terkait 

bagaimana pembuktian atas tindakan ojek terkait penyertaan dalam pidana dan apakah tindakan 

driver ojek tersebut dapat dikatakan medeplegen.  

 

Di dalam Pasal 55-62 KUHP telah mengatur terkait ketentuan penyertaan. Namun, dalam 

pembahasan ini, penulis akan memfokuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 dikarenakan kedua pasal 

tersebut mengandung pengaturan terkait siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku penyertaan. 

Adapun bunyi Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:  

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan;  

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 



penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Adapun bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:  

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan 

kejahatan.” 

 

Namun, sebelum mendalami lebih jauh mengenai klasifikasi pelaku penyertaan perlu dipahami 

terlebih dahulu apa itu penyertaan. Penyertaan atau deelneming merupakan semua perbuatan yang 

meliputi bentuk turut serta oran atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dimana masing-

masing perbuatan tersebut melahirkan suatu tindak pidana.  

 

Menurut Simons, ada beberapa klasifikasi terkait siapa saja yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan yaitu:  

1. Penyertaan yang berdiri sendiri  

Penyertaan yang berdiri sendiri adalah masing-masing pelaku penyertaan diadili secara 

tersendiri sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing peserta.  

2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri.  

Penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah peserta dapat diadili atau tidak tergantung 

pada seperti apakah peranannya dalam perbuatan pidana dan apakah perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku penyertaan tersebut masuk ke dalam suatu tindak pidana.  

 

Berdasarkan pengaturan mengenai penyertaan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, bentuk-

bentuk penyertaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:  

1. Pembuat yang terdiri atas: 

a. Pelaku (pleger)  



Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana dan dianggap sebagai 

orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sehingga, dapat dipahami bahwa 

pelaku merupakan seseorang yang memenuhi semua unsur delik.  

b. Orang yang menyuruh lakukan (doenpleger) 

Doenpleger dapat disebut juga sebagai middelijk daderschap yaitu seseorang yang 

mempunyai kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia tidak ingin 

melakukannya sendiri dan mempergunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan 

perbuatan pidana tersebut.  

c. Orang yang turut serta (medepleger)  

Dalam turut serta melakukan setidak-tidaknya harus terdapat dua orang yang terlibat dalam 

suatu peristiwa tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut 

melakukan (medepleger). Dalam medepleger tidak diperlukannya suatu rencana rencana 

terlebih dahulu. Namun, yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian antara sesama 

pelaku dan saat perbuatannya tersebut terwujud, apakah masing-masing pelaku saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuannya bersama.  

d. Orang yang menganjurkan (uitlokker)  

Penganjuran adalah seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu 

tindak pidana dengan cara menjanjikan suatu hal, menyalahgunakan kekuasaan, 

menggunakan kekerasan, ancaman, dengan memberi, sarana, atau keterangan.  

2. Pembantu (medeplichtige) yang terdiri atas: 

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan  

Pembantuan pada saat kejahatan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat 

kejahatan tengah dilakukan. 

b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan 

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan artinya pembantuan tersebut dilakukan sebelum 

kejahatan terjadi dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan. 

 

 



Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur tersendiri di dalam Pasal 56, 57, dan 

60 KUHP. Pada dasarnya, bantuan yang diberikan harus merupakan suatu tindakan yang 

mempunyai dampak signifikan terhadap terwujudnya suatu tindak pidana pokok. Sehingga, dapat 

dipahami bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal 

dengan pelaku utama. Namun, pembantuan harus mengetahui apa yang ia perbuat dan dengan cara 

apa ia membantunya. 

 

Sehingga, berdasarkan uraian di atas, untuk dapat membuktikan bahwa Driver Ojek telah 

melakukan suatu tindakan penyertaan ataupun dapat dikatakan sebagai medepleger adalah 

manakala di dalam persidangan, Driver Ojek dapat terbukti telah memenuhi unsur-unsur 

berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya serta tidak ditemukan adanya alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Driver Ojek tersebut. 

 

Selain itu, dapat kita asumsikan pula apabila di dalam kasus ini perempuan yang melakukan 

pencurian kabur dengan memesan ojek online, maka terdapat bukti petunjuk berupa handphone 

yang dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan. Perlu dilihat apakah perempuan dan 

Driver Ojek tersebut memiliki suatu niatan yang dapat dikaitkan dengan medepleger dengan 

melihat dari sudut pandang meeting of mind atau dikenal juga sebagai permufakatan jahat 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 KUHPidana yang menentukan bahwa,  

“Dikatakan ada dua permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan 

melakukan kejahatan”. 

Sehingga, menurut KUHP dengan adanya permufakatan untuk melakukan suatu kejahatan, 

pembuat undang-undang memandang bahwa hal ini sudah cukup menjadi alasan untuk diancam 

dengan pidana karena pemufakatan itu sendiri sudah merupakan hal yang berbahaya sehingga 

pantas untuk dianggap sebagai delik yang selesai.  

 

Mengapa kita perlu mengasumsikan bahwa terdapat alat bukti berupa petunjuk dalam kasus a quo? 

Hal ini dikarenakan misal dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan tidak terdapat saksi dalam 

kejadian tersebut, maka alat bukti petunjuk dapat digunakan untuk membantu dalam pembuktian 

kasus. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Alat bukti 



petunjuk tidaklah diperiksa di pengadilan karena alat bukti petunjuk berbentuk abstrak 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP,  

“Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena adanya suatu 

hubungan antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, 

serta menandakan siapa pelakunya”. 

 

Adapun pentingnya alat bukti berupa petunjuk ini karena di dalam KUHP salah satu sistem 

pembuktian yang sering digunakan dalam sistem peradilan yakni positif wettelijke theore atau 

sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif. Sistem ini menganut ajaran bahwa 

bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan atas ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. Apabila perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah maka 

terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman pidana. 

 

Kemudian, berbicara terkait pertanggungjawaban dalam pidana, tidak dapat kita lepaskan dari 

unsur kesalahan. Bila diasumsikan bahwa salah satu alat bukti yang dapat ditemukan berupa alat 

bukti komunikasi berupa pesan WhatsApp maka pesan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti 

unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan melakukan kerja sama atau adanya permufakatan jahat.  

 

Demikian hasil analisa kami semoga dapat tercerahkan.  

 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan 

mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal 

Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, 

kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam laman 

ALSA Legal Assistance. 

 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki 

keahlian pada bidang tersebut. 

 

 



*Jawaban kami telah mendapat review oleh Bapak Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. (Dosen 

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 
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Plagiarisme Hak Cipta Iklan 

 

Terima kasih L atas pertanyaan yang telah diajukan kepada ALSA Legal Assistance! Pertanyaan 

L adalah mengenai plagiarisme terkait hak cipta iklan.  

 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh L, kita perlu 

mengkontekstualisasikan iklan yang dimaksud dalam topik bahasan berikut ini dan perlu 

memahami pula seperti apa tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. 

 

Pada dasarnya iklan terdiri atas dua jenis yatu:  

1. Iklan yang berbentuk dua dimensi Dimana dalam hal ini biasanya berupa gambar 

atau copywriting.  

2. Iklan yang berbentuk tiga dimensi Dimana hal ini lebih cocok dengan konteks iklan 

yang dibicarakan karena iklan Teh Pucuk sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam pertanyaan berbentuk sinematografi sehingga mengandung unsur video dan 

rekaman suara sesuai dengan bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf M Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

 

Kemudian, bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (copyright’s violation) pada dasarnya berkisar 

pada dua hal pokok, yakni: 

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin 

untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja 

melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan 

kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan 

serta ketertiban umum. 

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu 

ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. 

 

 



 

 

Bagaimana mekanisme penegakan hukum plagiarisme periklanan? 

Tata cara mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta telah diatur di dalam Pasal 95 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:  

 

“ 

1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa, arbitrase, atau pengadilan.  

2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. 

3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak 

berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. 

4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, 

sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu 

penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” 

 

Sehingga, dapat dipahami bahwa untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak 

cipta iklan dapat menggunakan jalur litigasi maupun non-litigasi. Apabila menempuh jalur litigasi 

maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan, bila ingin menyelesaikan 

sengketa melalui jalur non-litigasi maka dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di 

luar pengadilan atau mediasi secara sukarela. 

 

Mengacu pada Etika Pariwara terdapat mekanisme pelaporan, tapi bagaimana proses 

pengaduannya?  

Bila mengacu pada Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia) 

selanjutnya disebut sebagai “EPI”, prosedur mengenai pengaduan diatur dalam Bab IVD mengenai 

Prosedur. Bab tersebut menjelaskan bahwa: 



1. Pada mulanya Dewan Periklanan Indonesia (DPI) memperoleh informasi 

pelanggaran dari hasil pemantauan atas iklan-iklan yang sudah disiarkan, maupun 

dari laporan berbagai pihak. 

2. DPI melayani keberatan publik atas iklan yang melanggar EPI. 

3. Iklan yang melanggar ideologi negara, bersifat subversif atau SARA dapat 

langsung diperintahkan untuk dihentikan penyiarannya. 

4. Iklan yang secara jelas melanggar EPI akan diminta untuk dihentikan penyiarannya 

dengan diberi batas waktu tertentu. 

5. Iklan yang hanya diduga melakukan pelanggaran EPI, akan dibahas oleh DPI, 

untuk: 

5.1. Mendengar penjelasan dan memperoleh bukti-bukti pelengkap dari pihak 

yang terlibat. 

5.2. Menghimpun informasi dan bukti tambahan dari sumber atau pihak lain. 

5.3. Memutuskan untuk: 

5.3.1. Mengizinkan iklan tersebut seperti apa adanya; atau 

5.3.2. Mengenakan sesuatu sanksi. 

 

Proses pengaduan mengenai pelanggaran hak cipta selanjutnya diatur pula dalam Peraturan 

Menteri (Permen) dan Undang-Undang (UU). Permen Kemenkumham bersama dengan 

Kemenkominfo Nomor 26 Tahun 2015 (“Permen 26/2015”) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa 

laporan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 

melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam hal laporan elektronik, Permen Pasal 4 

menjelaskan bahwa pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi laporan yang 

tersedia pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: 



1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait 

melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan 

kepada Menteri. 

2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri 

merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh 

konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan 

layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. 

4. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari 

setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan. 

Namun, apabila dilihat dari kekuatan hukum maka prosedur pengaduan sebaiknya dilandaskan 

pada UU yang berlaku. Hal ini dikarenakan kode etik hanya berlaku secara internal bagi kalangan 

profesi terkait, sehingga tidak dapat mengikat masyarakat secara umum. 

 

Apakah masyarakat dapat mengadukan? 

Mengacu pada Permen 26/2015 Pasal 2 Ayat (2), laporan mengenai pelanggaran hak cipta dapat 

dilakukan oleh: 

1. Pencipta; 

2. Pemegang hak cipta; 

3. Pemilik hak terkait; 

4. Pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait; 

5. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif; 

6. Asosiasi yang mendapat kuasa; 

7. Pihak lain yang mendapat kuasa. 



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen 26/2015 tidak semua kalangan 

masyarakat dapat mengajukan laporan mengenai pelanggaran hak cipta. 

 

Bagaimana kekuatan hukum putusan dari pelaporan maksud? 

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah terbukti tanpa hak melakukan perbuatan 

yang dilarang sesuai bunyi Pasal 7 ayat (3) UU a quo yaitu dilarang menghilangkan, merubah, 

atau merusak informasi elektronik Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial maka ia dapat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu di dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta juga 

menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta 

seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h demi 

kepentingan komersial maka seseorang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 

tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).  

 

Demikian hasil analisa kami semoga dapat tercerahkan.  

 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan 

mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal 

Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, 

kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam laman 

ALSA Legal Assistance. 

 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki 

keahlian pada bidang tersebut.  

 

 

* Jawaban kami telah mendapat review oleh Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., P.hd. (Guru Besar 

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 
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Surat Piutang 

 

Pertanyaan:  

Apakah ketika individu akan membuat surat perjanjian memberikan piutang dengan syarat tertentu 

ke seseorang perlu membuat di notaris? Atau bolehkah membuatnya sendiri dengan materai?  

 

Jawaban:  

Terima kasih atas pertanyaannya! Pertanyaan yang diajukan oleh saudara Z adalah terkait apakah 

surat perjanjian piutang dengan syarat tertentu perlu dibuatkan akta otentik atau dapat dibuat 

dengan akta di bawah tangan.  

 

Pada dasarnya, hukum perjanjian di dalam Pasal 1338 KUHPerdata menganut asas kebebasan 

berkontrak. Adapun kebebasan dalam berkontrak ini meliputi:  

1) Bebas dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan perjanjian atau tidak; 

2) Bebas dalam menentukan dengan siapa ia akan melakukan suatu perjanjian;  

3) Bebas dalam menentukan isi klausula perjanjian;  

4) Bebas dalam menentukan bentuk perjanjian; dan 

5) Kebebasan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sehingga, asas kebebasan berkontrak inilah yang kemudian menjadi landasan dalam memberikan 

jaminan kebebasan pada seseorang untuk menentukan hal-hal yang ingin diatur terkait perjanjian.  

 

Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah  

KUHPerdata kita mengenal dua jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal ini 

diatur di dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan 

tulisan-tulisan di bawah tangan.”  

 

 



Di dalam Pasal 1868 KUHPerdata telah diatur mengenai ketentuan akta otentik yang berbunyi 

sebagai berikut:  

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat dimana akta dibuatnya.” 

 

Adapun terkait ciri khas dari akta di bawah tangan menurut Irma Devita dalam artikelnya yang 

berjudul Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan antara lain sebagai berikut : 

1. Bentuknya yang bebas 

2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum 

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya 

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan 

saksi-saksi dan bukti lainnya.  

Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi 

yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. 

 

Sehingga berdasarkan pasal a quo dapat dipahami bahwa akta otentik dan akta di bawah tangan 

sama-sama merupakan alat bukti yang berupa tulisan. Akta di bawah tangan adalah akta yang 

dibuat oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa adanya keterlibatan 

pejabat umum yang berwenang. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibentuk dihadapan 

pejabat umum yang berwenang.  

 

Selain itu, yang menjadi pembeda antara akta otentik dan akta di bawah tangan ini adalah terkait 

kekuatan hukum dalam pembuktian di dalam persidangan perkara perdata. Kekuatan pembuktian 

akta dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :  

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga)  

Kekuatan pembuktian lahir didasarkan atas keadaan lahir dimana suatu surat yang 

kelihatannya seperti akta diterima dan diberlakukan selayaknya akta sepanjang tidak 

dibuktikan sebaliknya.  

2. Kekuatan pembuktian formal  



Didasarkan pada benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak 

dalam akta. Sehingga, kekuatan pembuktian ini adalah dengan pengakuan mengenai 

pernyataan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan adanya tanda tangan oleh para pihak.  

3. Kekuatan pembuktian material  

Kekuatan pembuktian material didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan atas 

akta yang telah ditandatangani oleh para pihak. 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian 

dalam perkara perdata yang sama kuatnya dengan akta otentik selama tidak dipungkiri oleh para 

pihak. Apabila dipungkiri oleh para pihak maka akta dibawah tangan tersebut harus dilengkapi 

dengan alat bukti lain seperti contohnya alat bukti saksi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa akta di 

bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sedangkan, akta otentik memiliki 

kekuatan hukum yang sempurna karena dibuat oleh seorang notaris atau pejabat lain yang 

berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang. Apabila hendak melakukan pembuktian di 

persidangan maka notaris dapat menjadi saksi ahli apabila diperlukan.  

 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, pembuatan surat perjanjian hutang piutang pada dasarnya 

dapat dibuat baik dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. 

Namun, apabila di kemudian hari terjadi sengketa dimana surat perjanjian hutang piutang tersebut 

digunakan sebagai alat bukti maka yang memiliki kekuatan hukum yang paling kuat adalah dengan 

menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris selaku pejabat yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, hemat penulis menyarankan sebagai 

tindakan preventif manakala terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya surat perjanjian hutang 

piutang dengan nilai yang besar dan risiko tinggi dibuat secara otentik oleh dan di hadapan notaris.  

Demikian hasil analisa kami semoga dapat tercerahkan.  

 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan 

mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal 

Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, 

kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam laman 

ALSA Legal Assistance. 



 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki 

keahlian pada bidang tersebut.  

 

*Jawaban kami telah mendapat review oleh Ibu Alfatika Aununella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D 

(Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).  
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Delik Pembantuan Bunuh Diri 

 

Terima kasih atas pertanyaannya! Pertanyaan yang diajukan oleh saudara K adalah jika 

tindakan bunuh diri tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum, mengapa tindakan 

membantu bunuh diri dipidana padahal seharusnya tindakan pembantuan terikat pada tindakan 

pokoknya, jadi kenapa membantu seseorang melakukan tindakan yang bukan tindak pidana bisa 

dipidana? 

Menurut Black’s Law Dictionary, bunuh diri merupakan tindakan atau desakan untuk 

mengambil kehidupan diri secara sukarela atau tindakan untuk membinasakan diri sendiri. Bunuh 

diri merupakan dorongan psikologis yang dapat disebabkan oleh adanya faktor genetik keluarga, 

kurangnya hubungan orang tua dan anak, masalah dalam keluarga, kurangnya dukungan dari 

teman dekat, dan tekanan permasalahan sosial, akademik, maupun karir.  

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan, tetapi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau 

melawan hukum secara formal maupun material sehingga diancam dengan pidana. Menurut 

hukum positif, tindak pidana merupakan kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan 

sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut Moeljatno 

unsur-unsur perbuatan pidana adalah: 

1. Adanya perbuatan dan akibat. 

2. Keadaan yang menyertai perbuatan (dorongan internal atau external). 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

4. Unsur melawan hukum objektif. 

5. Unsur melawan hukum subjektif. 

 

Apa itu tindak pidana pembantuan? 

Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembantuan terdapat pada pasal 56 

KUHP yang menyatakan, “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk 

melakukan kejahatan.” 



Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana pembantuan haruslah 

merujuk kepada kejahatan pokok yang dilakukan. Kejahatan adalah peristiwa yang berlawanan 

atau bertentangan dengan hukum. Tindakan bunuh diri bukan dan tidak dikategorikan sebagai 

kejahatan dalam KUHP sehingga pasal 345 KUHP bukan merupakan pasal pembantuan dan tidak 

memiliki tindak pidana pokok. Oleh karena itu, meskipun Pasal 345 KUHP menyebutkan kata 

“Pembantuan” secara eksplisit, bukan berarti pasal tersebut merupakan tindak pidana pembantuan. 

 

Lantas, mengapa tindakan membantu seseorang bunuh diri dapat dipidana? 

Tindakan bunuh diri tidak dipidana karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang 

yang hidup, bukan orang yang mati sehingga pasal membantu bunuh dirilah yang dibebani 

tanggung jawab pidana. Pada pasal 345 KUHP, daripada yang melakukan kepada dirinya sendiri 

(pelaku bunuh diri) maka yang membantulah yang memiliki kesalahan dan pertanggungjawaban 

yang lebih besar. Bunuh diri dianggap tidak hanya menyerang nyawa pemilik, tetapi juga terhadap 

nyawa pemilik memiliki nilai-nilai bersifat publik. Maksud dari sifat publik itu sendiri adalah 

adanya penghargaan terhadap kehidupan orang lain selain pemilik nyawa itu sendiri dan tidak ada 

seorang pun di muka bumi tidak memiliki arti bagi orang lain.  

Selain itu, seseorang dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya diatur dalam 

undang-undang, hal tersebut didasari oleh asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP 

yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada.” Tindakan membantu seseorang untuk 

menghilangkan nyawanya terdapat pada Pasal 345 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja 

menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan 

daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara 

selama-lamanya empat bulan.”  

Adanya tindak pidana adalah jika memenuhi unsur delik yang terdapat pada sebuah pasal. 

Unsur delik terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Berdasarkan Pasal 345 

KUHP, unsur objektif adalah menghasut, menolong, atau memberikan daya upaya kepada orang 

lain untuk bunuh diri dan unsur subjektif adalah barangsiapa dan dengan sengaja. Perlu diketahui 

bahwa Pasal 345 KUHP merupakan delik materil sehingga hanya berlaku jika terjadi akibat yang 



dilarang, yaitu seseorang yang ditolong benar-benar bunuh diri, kalau bunuh diri itu tidak terjadi 

maka tidak diancam dengan pidana.  

Kemudian, dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan yang berkaitan 

dengan pertanggungjawaban pidana. Elemen dari kesalahan adalah kemampuan 

bertanggungjawab, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukan, dan tidak 

ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap melakukan kesalahan jika 

ia dapat menyadari perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum dan ia menghendaki 

perbuatan tersebut sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Van Hamel, 

pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan fisik untuk: 

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. 

2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. 

3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. 

 

Percobaan Bunuh Diri 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 345 KUHP bukan 

merupakan pasal pembantuan sehingga tidak terikat pada pidana pokok. Oleh karena itu, seseorang 

yang melanggar ketentuan pada Pasal 345 KUHP dapat dipidana karena telah melanggar hal yang 

bersifat publik dan jika telah memenuhi unsur delik pasal tersebut dengan terbukti adanya unsur 

kesalahan, dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. 

 

Demikian hasil analisa kami semoga dapat tercerahkan.  

 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan 

mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal 

Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala 

pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang 

disampaikan dalam laman ALSA Legal Assistance. 

 



*Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang 

memiliki keahlian pada bidang tersebut.  

 

 

*Jawaban kami telah mendapat review oleh Bapak Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. (Dosen 

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 
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Legalitas Perjanjian Secara Lisan 

 

Terima kasih atas pertanyaannya! Pertanyaan yang diajukan oleh saudara A adalah terkait 

apakah surat perjanjian piutang dengan syarat tertentu perlu dibuatkan akta otentik atau dapat 

dibuat dengan akta di bawah tangan. 

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian 

berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yang berupa: 

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; dan 

4. Suatu sebab (causa) yang halal. 

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 

perjanjian harus dibuat secara tertulis. Maka, dalam kasus perjanjian secara lisan ini akan sejalan 

dengan asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) yang memiliki arti ‘setiap perjanjian 

menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak perjanjian.  

Lantas dapatkah kasus ini dibawa ke pengadilan? Kasus ini dapat dibawa ke pengadilan 

namun hanya dapat dibuktikan dengan cara-cara yang sangat terbatas. Berdasarkan pasal 1866 

KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR, hanya ada 5 jenis alat bukti yang diakui di depan pengadilan, 

yaitu: 

1. Alat bukti tertulis (surat); 

2. Alat bukti saksi; 

3. Persangkaan; 

4. Pengakuan; dan 

5. Sumpah. 

Namun, perlu diperhatikan mengenai prinsip Unus Testis Nullus pasal 1905 KUHPerdata 

menyatakan bahwa ‘Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat pembuktian lain tidak boleh 

dipercaya’. Maka, perjanjian lisan tersebut hanya dapat dibuktikan di pengadilan dengan 

mengajukan alat bukti saksi yaitu paling sedikit berjumlah dua orang atau satu orang saksi disertai 



alat bukti yang lainnya. Selain itu dalam hukum perjanjian itu sendiri ada beberapa asas yang 

menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas 

konsensualisme, asas personalia, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas kepatutan. 

 

Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak dalam 

perjanjian untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dan bagaimana peraturan atau sistem 

pelaksanaan perjanjiannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 

kepentingan umum. Aksentuasi mengenai pasal ini tercantum pada pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

 

Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme adalah suatu perjanjian yang lahir telah melahirkan juga kewajiban 

bagi salah satu atau seluruh pihak dalam perjanjian tersebut, meskipun kesepakatan tersebut 

dicapai secara lisan semata. 

 

Asas Personalia 

Penjelasan mengenai asas ini diatur pada pasal 1315 jo. pasal 1340 KUHPerdata yang 

berisi ‘tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri’ dan ‘persetujuan-persetujuan 

hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya’ yang artinya perjanjian itu hanya berlaku 

bagi mereka yang membuatnya. 

 

Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara 

seimbang. Asas ini berfungsi agar tidak adanya ketimpangan kekuasaan antar pihak. 

 

Asas Kepastian Hukum 



Kepastian hukum suatu perjanjian tersirat pada pasal 1338 (1) KUHPerdata, kepastian ini 

hadir dari adanya kekuatan yang mengikat perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para 

pihak. 

 

Asas Kepatutan 

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa ‘Perjanjian tidak 

hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala 

sesuatu yang menurut sifat perjanjian ini diharuskan oleh kepatutan’. 

 

Perlu kita ketahui apakah perjanjian yang kita buat sudah memenuhi syarat-syarat sah-nya 

perjanjian dan sesuai dengan asas-asas perjanjian diatas. Sebagai penutup dan saran, kami 

menyarankan agar sengketa ini mungkin dapat diselesaikan melalui jalur hukum lain diluar litigasi 

seperti mediasi atau mungkin dengan cara yang lebih sederhana yaitu dengan melalui perundingan 

untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dapat sama-sama diterima. 

 

Demikian hasil analisa kami semoga dapat tercerahkan. 

— 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan 

mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal 

Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala 

pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang 

disampaikan dalam laman ALSA Legal Assistance. 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang 

memiliki keahlian pada bidang tersebut  

*Jawaban kami telah mendapat review oleh Ibu Alfatika Aununella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D 

(Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada). 
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Hak Pelajar Untuk PTM (Pembelajaran Tatap Muka)

Ditulis oleh:

(Law Development 2021)Adinda Atmim Lana Nurona

Indri Eka Setya Ningsih (Law Development 2021)

Bagaimana Pelaksanaan PTM

1Pandemi Covid-19 yang mendunia memberikan tantangan baru bagi masyarakat dan

pemerintah Indonesia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Akibatnya, terjadi perubahan

yang sangat signifikan pada sistem pendidikan Indonesia yang dalam proses pelaksanaannya,

masyarakat dituntut untuk melakukan adaptasi dengan cepat. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh

(PJJ) merupakan bentuk adaptasi agar pendidikan tetap terselenggara di tengah darurat pandemi.

Salah satu dampak pelaksanaan PJJ yang dikhawatirkan adalah terjadinya learning loss.
2Learning loss yaitu hilangnya pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik baik

secara umum maupun khusus atau terjadinya kemunduran secara akademik yang disebabkan

oleh kondisi tertentu seperti kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya

proses pendidikan (The Education and Development Forum, 2020). Learning loss yang terjadi

ketika diterapkannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya terbatasnya interaksi antara

tenaga pendidik dengan peserta didik, terbatasnya interaksi antar peserta didik, masalah

mengenai waktu belajar, berkurangnya konsentrasi dan hilangnya fokus, masalah fasilitas yang

mendukung PJJ, serta kurangnya serapan para peserta didik terhadap materi pembelajaran yang

diberikan.

Dengan berbagai pertimbangan, Pada bulan Mei 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Mendikbud Ristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan

(Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB Empat

Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022,

2 "Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi ...."
http://prosiding.statistics.unpad.ac.id/index.php/prosidingnasional/article/view/91/98. Accessed 2 Jul.
2022.

1 "Pelaksanaan PTM 100 Persen di Bawah Ancaman 136 Kasus ...." 3 Jan. 2022,
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/08415991/pelaksanaan-ptm-100-persen-di-bawah-ancama
n-136-kasus-omicron-di-indonesia?page=all. Accessed 2 Jul. 2022.

mailto:adinda.atm2003@mail.ugm.ac.id
http://prosiding.statistics.unpad.ac.id/index.php/prosidingnasional/article/view/91/98
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/08415991/pelaksanaan-ptm-100-persen-di-bawah-ancaman-136-kasus-omicron-di-indonesia?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/08415991/pelaksanaan-ptm-100-persen-di-bawah-ancaman-136-kasus-omicron-di-indonesia?page=all


Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi

COVID-19.

Melalui SKB, pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara tatap

muka maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan orangtua berhak mengizinkan putra-putrinya

untuk mengikuti PTM atau PJJ. Perizinan untuk dapat dilaksanakannya PTM ini diharapkan

dapat membantu mengurangi kehilangan masa pembelajaran (learning loss) yang terjadi selama

2 tahun terakhir.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, disebutkan bahwa satuan pendidikan yang

berada pada level PPKM 1 dan 2 dapat melaksanakan PTM setiap hari dengan ketentuan belajar

maksimal enam jam per hari dengan kapasitas peserta didik 100 persen dari ruang kelas.

Apabila vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 50-80 persen

dan vaksinasi dosis 2 pada warga lansia mencapai 40-50 persen maka PTM dapat dilaksanakan

setiap hari secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas

dan lama belajar paling banyak enam jam per hari. Kemudian, apabila capaian vaksinasi dosis 2

pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50 persen dan pada warga lansia di bawah 40

persen, maka PTM dapat dilaksanakan setiap hari secara bergantian dengan jumlah peserta didik

50 persen dari ruang kelas dan lama belajar empat jam per hari.Di daerah dengan PPKM level 3,

maka PTM dapat dilaksanakan setiap hari dengan kapasitas peserta didik 50 persen dari ruang

kelas secara bergantian dan lama belajar maksimal empat jam per hari.

Kemudian, untuk daerah dengan PPKM tingkat 4, maka Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

dilaksanakan secara penuh. Sementara itu, untuk kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dapat

dilakukan dengan pengaturan ketat. Namun, kantin di sekolah tetap belum boleh dibuka.3 Dalam

pelaksanaannya, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas masih ditemukan berbagai masalah,

seperti: masih kurangnya antusias dan partisipasi aktif peserta didik yang ditandai dengan

sedikitnya peserta didik yang bertanya; penurunan tingkat pemahaman dan penguasaan materi

oleh peserta didik terhadap materi yang diberikan; kurangnya kesadaran peserta didik dalam

menjalankan protokol kesehatan yang masih perlu adanya pemantauan guru.

3 "Implementasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Selama ...." 30 Apr. 2022,
http://pedagogi.ppj.unp.ac.id/index.php/pedagogi/article/download/1257/317. Accessed 3 Jul. 2022.

http://pedagogi.ppj.unp.ac.id/index.php/pedagogi/article/download/1257/317


1. Hak-Hak Belajar Apa Saja Yang Dimiliki Pelajar Atau Mahasiswa Dan

Keterkaitannya Dengan PTM

Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

siswa berhak untuk mendapatkan serta menuntut haknya yang terdiri dari hak

memperoleh ilmu pengetahuan, mendapatkan untuk mengembangkan diri, mendapatkan

tema, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dan

staf pendidik.4 Tentunya dalam pelaksanaan belajar mengajar hak-hak tersebut haruslah

terpenuhi. Namun, berbeda dalam kondisi pembelajaran tatap muka secara daring ini

dapat dilihat pada prakteknya masih banyak hak-hak pelajar yang masih belum terpenuhi.

Salah satunya yaitu akibat dari pembelajaran secara daring banyak siswa yang mengalami

kesulitan belajar secara daring dikarenakan teknologi yang kurang memadai seperti

kurangnya fasilitas dan akses internet, kendala jaringan, masih kurang paham terhadap

tugas yang diberikan, serta suasana belajar dirumah yang kurang kondusif. 5 Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mendorong

terselenggaranya PTM Terbatas dapat dilakukan secara dinamis. PTM Terbatas tidak

sama seperti sekolah tatap muka biasa, melainkan sekolah diharuskan memenuhi

ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 sesuai SKB Empat

Menteri dan juga Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021 dengan mengedepankan prinsip

kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan warga sekolah.6 Pada lingkungan

perguruan tinggi PTM dilaksanakan secara terbatas melalui protokol kesehatan ketat

yang dikombinasikan dengan pembelajaran daring (hibrida). Menurut Aris pada

Silaturahmi Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan PTM

Terbatas, Kamis (24/9), secara daring “SKB 4 Menteri membolehkan pembelajaran

hibrida dan hanya untuk kegiatan kurikuler pembelajaran, penelitian, dan pengabdian

masyarakat. Aris menekankan, sejumlah tahapan harus dijalankan kampus untuk

menerapkan PTM Terbatas, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan, yang

6 SKB Empat Menteri dan juga Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021

5 Bella Maulida, Sri Mulyani, Nia Ifa, Puspo Nugoro, “Konsep Layanan Responsif bagi Siswa yang
Mengalami Kesulitan Belajar secara Daring Dimasa Pandemi Covid-19” Konseling Edukasi: Journal of
Guidance and Counseling,  Vol. 4, No. 2, Jul-Des 2020, hlm: 308.

4 https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/13/145912369/hak-dan-kewajiban-siswa-di-sekolah



semuanya tercantum pada surat edaran tersebut.”7 Dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan dari SKB 4 menteri dan diadakannya Satgas penanganan Covid-19

di dalam kampus yang terjun memantau pelaksanaan protokol kesehatan serta

mengevaluasi secara berkala PTM Terbatas pun dapat dilaksanakan. Apabila PTM

Terbatas dilaksanakan tentunya hak-hak dari pelajar atau mahasiswa dapat terpenuhi.

2. Bagaimana Proses Transisi Pandemi Ke Endemi Dalam Bidang Pendidikan

Pada perkembangan kasus Covid-19 Juli ini yang relatif menurun pemerintah

menghimbau kepada masyarakat terkait Covid-19 tidak akan menghilang dengan cepat

dan diprediksi akan berubah dari pandemi menjadi endemi.8 Melalui hal tersebut, nasib

pembelajaran tatap muka kembali dipertanyakan keberadaannya.9 Pandemi merupakan

penyebaran penyakit yang meluas di seluruh secara serempak, sedangkan endemi

merupakan penyebaran penyakit yang berada di wilayah tertentu saja. Penyakit Covid-19

akan tetap ada dan tidak sepenuhnya hilang. Apabila status endemi di Indonesia sudah

berjalan, tentunya akan memulihkan perekonomian di Indonesia serta dapat mendukung

terlaksananya pembelajaran tatap muka. Apabila melihat hasil pembelajaran selama dua

tahun kebelakang ini, dapat dirasakan bahwa terdapat berbagai macam kekurangan yang

menyebabkan proses pembelajaran kurang membuahkan hasil yang maksimal bagi proses

penerimaan ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa. Dengan perubahan status

Covid-19 dari pandemi ke endemi tentunya akan kemungkinan hasil yang lebih baik.

Oleh karena itu, kesempatan bahwa status Covid-19 berubah ke endemi dapat

dimaksimalkan dengan melakukan proses pembelajaran secara tatap muka.

Selain di Indonesia, di beberapa negara yang lain pun telah mulai melakukan

transisi dari pandemi ke endemi. 10Sebagai contoh yaitu Singapura. Proses transisi di

Singapura diawali dengan pelonggaran dalam penggunaan masker di ruang terbuka.

10 "Singapura Menuju Endemi, Sebagian Besar Pembatasan Covid-19 ...." 26 Apr. 2022,
https://www.youtube.com/watch?v=mUwsdsrCMr0. Accessed 3 Jul. 2022.

9 Radiordk “Dampak Transisi Pandemi Covid-19 Menuju Endemi Bagi Pendidikan Indonesia,”
https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2021/09/17/dampak-transisi-pandemi-covid-19-menuju-endemi-ba
gi-pendidikan-indonesia/ (diakses pada 5 Juli 2022)

8 https://covid19.go.id/peta-sebaran

7 Kampus Terus Bersiap Tatap Muka Terbatas, Protokol Kesehatan Tetap Utama
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/kampus-terus-bersiap-tatap-muka-terbatas-protokol-kese
hatan-tetap-utama (diakses pada 5 Juli 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=mUwsdsrCMr0


Kemudian tidak ada pembatasan kapasitas pengunjung dalam suatu tempat, namun tetap

menggunakan masker jika dalam ruangan tertutup, seperti di sekolah. Seperti halnya

Indonesia yang telah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Singapura pun

telah mengizinkan para psesrta didik untuk melakukan pembelajaran secara luring,

namun masih harus menggunakan masker, sesuai dengan aturan pemerintah.

3. Kebijakan PTM Dalam Sisi Politik Hukum Dan Sosial

Dari sisi hukum:

Pada bulan Mei 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Mendikbud Ristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB Empat

Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor

HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini mencabut Peraturan yang lama yaitu,

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021,

Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019

(COVID-19). Keputusan Bersama 4 Menteri tersebut digunakan sebagai landasan hukum

bagi semua yang berperan di sektor pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di

masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dalam pelaksanaannya

harus mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dan tidak diperkenankan

menambahkan pengaturan atau persyaratan lain dalam penyelenggaraan pembelajaran.
11Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek,

Anang Ristanto menyampaikan, penyusunan SKB Empat Menteri tersebut telah

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya, yakni pakar

epidemiologi, Satuan Tugas Covid-19, para pihak lintas kementerian dan lembaga,

perwakilan dari dari daerah, masyarakat, dan berbagai mitra organisasi profesi. Kemudian

11 "Kemendikbudristek: Belum Ada Rencana Tinjau Ulang Kebijakan PTM." 13 Jan. 2022,
https://www.republika.co.id/berita/r5ni60380/kemendikbudristek-belum-ada-rencana-tinjau-ulang-kebijaka
n-ptm. Accessed 5 Jul. 2022.

https://www.republika.co.id/berita/r5ni60380/kemendikbudristek-belum-ada-rencana-tinjau-ulang-kebijakan-ptm
https://www.republika.co.id/berita/r5ni60380/kemendikbudristek-belum-ada-rencana-tinjau-ulang-kebijakan-ptm


dalam melakukan evaluasi pelaksanaan SKB Empat Menteri nantinya pun akan

melibatkan berbagai pihak.

● Undang-Undang

● Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) Nomor 01/KB/2022,

● Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor

420-1026 Tahun

● 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi

COVID-19.

Apabila melihat dari sisi sosial Pemerintah menyatakan mendorong penerapan

PTM terbatas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi mengurangi risiko

dampak sosial negatif berkepanjangan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny

Plate mengatakan, dampak sosial itu tak hanya meliputi kualitas pendidikan, melainkan

juga tentang tumbuh kembang dan hak anak.12 Menurutnya, apabila Pembelajaran Jarak

Jauh (PJJ) dilaksanakan secara berkepanjangan, maka akan berisiko negatif pada anak.

Terdapat tiga alasan diadakannya PTM terbatas, pertama, untuk menghindari ancaman

putus sekolah. Pelaksanaan PJJ yang tidak efektif mendorong anak atau siswa untuk

berkerja dibandingkan belajar untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu,

apabila dilihat dalam pelaksanaan PJJ menyebabkan orang tua tidak melihat peranan

sekolah dalam proses belajar mengajar. Kedua, demi menghindari capaian belajar siswa,

yaitu pembelajaran di kelas secara tatap muka dapat menghasilkan capaian akademik

yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena capaian perbedaan akses materi yang didapat

oleh siswa, terlebih lagi bagi siswa yang terbatas secara sosial maupun ekonomi. Ketiga,

dengan adanya risiko psicosocial atau kondisi individu mencakup psikis dan sosial siswa.

Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, pernikahan dini,

eksploitasi anak terutama perempuan, serta kehamilan remaja.13 Selain itu, anak juga bisa

mengalami perasaan tertekan akibat dari tidak bermain dan bertemu secara langsung

dengan kawan-kawannya dalam waktu lama. Dalam pelaksanaan PTM tentunya

13 Ibid.

12 CNN Indonesia "PTM Disebut Akan Kurangi Dampak Sosial Negatif bagi Anak"
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210905155925-25-689991/ptm-disebut-akan-kurangi-dampak-
sosial-negatif-bagi-anak (diakses pada 5 Juli 2022)



pemerintah tetap akan memperhatikan sisi keselamatan dan kesehatan bagi semua pihak

yang terlibat, baik tenaga pengajar, peserta didik, pengurus sekolah, dan lainnya.

Pelaksaan PTM juga tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan yang ada, salah

satunya SKB 4. Oleh karena itu, terdapat urgensi pelaksanaan PTM apabila dilihat dari

sisi sosial.



“Prenuptial Agreement”

Written by:
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What is a Prenuptial Agreement?

Soetojo Prawirohamidjojo, a legal expert, defined Prenuptial Agreement as an

agreement between prospective spouses before or during the marriage regarding their

wealth. Prenuptial Agreements are drafted with openness, willingness, and help from an

objective party such as a notary. This agreement is also commonly used when

approaching these conditions (Haedah Faradz. 2008. Tujuan dan Manfaat Perjanjian

Perkawinan):

1. If there is an unequal amount of wealth between two parties in which one

of them has a notably larger amount than the other.

2. If both parties have a considerably numerous income.

3. Presuming that each party has their own business, this agreement is made

to prevent the bankruptcy of one party affecting the other.

4. Both parties are responsible for their own debts if one or both the parties

are in debt before the marriage.

From the conditions mentioned, in fact, not only to manage the wealth of spouses,

Prenuptial Agreement can be applied to preserve the rights, dignity, and standing of both

parties in front of the law as well as to assert the monogamy principle in the marriage.

● Regulations

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter termed Marriage Law)

is the only law that specifically regulated Prenuptial Agreement implication in Indonesia.



According to Article 29 Marriage Law, these are the rights and consequences of

Prenuptial Agreement:

1. During or before marriage held, both parties (wife and husband) with

mutual consent are rightful to make a Prenuptial Agreement which will be

legalized by Marriage Registrars. Prenuptial Agreement would also affect

third parties if needed.

2. Prenuptial Agreement cannot be legalized if violating law, religion, and

moral boundaries.

3. The legalized Prenuptial Agreement will be enforced right after the

marriage took place.

4. This agreement cannot be changed unless there is an accord between both

parties and the accord is not causing adversely to the third parties.

Additionally, management of marriage wealth is enunciated in Article 35

paragraph (2) Marriage Law, which reads, “Prenuptial property of wife and husband and

the properties that are earned by each party as a handout or inheritance, is under each

party’s authority unless there is an accord that is stated otherwise.” This regulation is

adapted from Customary Law which separates prenuptial property and joint property.

Furthermore, Prenuptial Agreement is brought up in Indonesian Civil Code

Article 139, 140, 141, 142, and 143 which regulate prerequisites of the agreement and the

substances that should be included in a Prenuptial Agreement. In the articles, stated that a

Prenuptial Agreement must fit the norm and morality of the society. Secondly, despite the

fact that a Prenuptial Agreement upholds a non-discriminative and non-patriarchal

principle in marriage, the agreement must not lessen the rights and obligations of the role

of a husband. In addition to wealth arrangement between wife and husband, Prenuptial

Agreement should not contain inheritance settlement and disproportionate partition of

debts from joint profits that gained during the marriage. Lastly, anything written in the

Prenuptial Agreement must be based on the national law, international law, religion law,

customary law, or any laws that are enforced or formerly enforced in Indonesia.



There are no precise data statistics which show how many people implement a

Prenuptial Agreement in their marriage. However, we can identify the use of Prenuptial

Agreement in Dr. Hardi and Valentina’s divorce case. It is known based on Valentina’s

statement that Dr. Hardi and her have made a Prenuptial Agreement in 1994. In addition,

Valentina also stated that in their Prenuptial Agreement there is no joint property, every

profit and loss is of each party's responsibility, as well as every earnings are in the

authority of the one who earned it. That agreement is applicable for either finances or

proprietary between the parties. After their divorce in 2013, Valentina has been suing Dr.

Hardi’s for violating the agreement in terms of wealth. Dr. Hardi is prosecuted for taking

over 14 land certificates. Having said that, the court dismissed this case as there is no

proof of the Prenuptial Agreement Valentina refers to which releases Dr. Hardi from

every charge. From this case, we can conclude that the Prenuptial Agreement is a crucial

aspect that could help spouses to be aware of and manage their rights to prevent any

dispute.

As time goes by, many Indonesian celebrities start to use the Prenuptial

Agreement to support and provide their marriage rights, duties, and obligations too, such

as Ferry Irawan-Venna Melinda and Habib Usman-Kartika Putri. Meanwhile, out the

country, there are a lot more celebrities who use Prenuptial Agreement and managed to

advertise it to the society, such as Brad Pitt-Angelina Jolie, Beyoncé-Jay Z, Nicole

Kidman-Keith Urban, Kim Kardashian-Kanye West, and Chris Rock-Malaak

Compton-Rock.

Prenuptial agreement can be used to make the rights, duties, and obligations of

both parties in the marriage clear and unambiguous. Moreover, in the Indonesian Civil

Code system, Prenuptial Agreement becomes very significant to manage the wealth

between wife and husband. If the agreement is not settled, then according to Article 146

Marriage Law, all of the wife's earnings during the marriage are in the husband’s

authority.

According to a journal written by Greenstein and Brian, Prenuptial Agreement has

various advantages and uses, for instance; To sets forth the details of property



dispositions in the event of divorce or death; To provide an immune to family assets from

claims by the new spouses; To prevent a spouse from obtaining voting rights or claim

against other party’s business assets; To provide support for children of a previous

marriage, as well as children of the upcoming marriage, etcetera.

The meaning of Prenuptial according to the Webster Dictionary is before

marriage. However, The Constitutional Court of the Republic of Indonesia’s Decision

Number 69/2015 has given an expansion to the meaning of Prenuptial Agreement. The

provisions of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law have been amended as

follows: “At the time, before or throughout the marriage bond, both parties with mutual

consent can make a written agreement legalized by the marriage registrar or a notary,

after which the contents also apply to third parties as long as the third party is involved”

meaning an agreement between married couples can be created during the marriage in

itself, as long as the couples are still married, not only before the marriage occurred. The

court made the decision because before the amendment, the article was considered as

contradictory to The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The basis of

marriage agreement is the same as any other agreement, which is to give both parties

their freedom, as long as it’s not contradictory to the law, decency, and order. It is in line

with Article 28E verse (2) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which

ruled: “Everyone has the right to freedom to have faith in beliefs, to express thoughts and

attitudes, according to his conscience”. Before the amendment, the phrase “At the time,

before or when the marriage is held …” is considered to be restraining someone’s right to

make an agreement.

The subject matters of a Prenuptial Agreement can be anything. Couples might

want to create a Prenuptial Agreement to prevent conflicts and to protect themselves from

unwanted possibilities that might happen. Based on the freedom of contract principle in

Indonesia, couples can freely determine the content of the agreement as long as it is not

contrary to law, religion, decency, or public order.



According to Directorate General of Population and Civil Registration’s Circular

Letter Number 472.2/5876/DUKCAPIL, the requirements that need to be fulfilled in

order to make a Prenuptial Agreement if the agreement is made before marriage are:

a. Copy of Identification Card;

b. Copy of Family Card;

c. Copy of Authentic Notarial Deed of Prenuptial Agreement that has already been

legalized while showing the original document.

If the agreement is made during the marriage, the requirements are:

a. Copy of Identification Card;

b. Copy of Family Card;

c. Copy of Authentic Notarial Deed of Prenuptial Agreement that has already been

legalized while showing the original document; and

d. Marriage Certificate Quotation

If the agreement is made in Indonesia but the registration is done in another country, the

requirements are:

a. Copy of Identification Card;

b. Copy of Family Card;

c. Copy of Authentic Notarial Deed of Prenuptial Agreement that has already been

legalized while showing the original document;

d. Marriage Certificate Quotation or similar document published in the other

country; and

e. Marriage Certificate Report Letter made published in the other country

The registration of marriage certificate report are done by this step:

a. The husband and the wife submit the requirements as stated above;

b. The civil registry officer at The Technical Implementation Unit makes a side note

at the certificate register and marriage certificate quotation or publish a letter of



statement for Prenuptial Agreement made in Indonesia but the registration is done

in another country;

c. Marriage certificate quotation including the side note or letter of statement given

to each husband and/or wife.

But, if the couple are moslems, the registration of their Prenuptial Agreement is done

according to Directorate General of Islamic Community Guidance Ministry of Religion’s

Circular Letter Number B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

The prerequisite for a Prenuptial Agreement to be legitimate, is the same as any other

agreement as written in Article 1320 Indonesian Civil Code. The four parameters of legitimate

agreement are: agreement between those who bind themselves, the ability to make an agreement,

a certain thing, and a lawful cause. The important thing is, in order to legitimize your agreement,

it has to be made with notarial deeds and must be registered.

According to Article 29 paragraph (4) of The Marriage Law which says: “During the

marriage, the agreement cannot be changed, unless both parties agree to change it and the

change does not harm the third party.” meaning the subject matters of the agreement can be

changed with consent from both parties as long as it doesn't harm the third party if there is any.

The question is can we end it? To answer that question, let’s take a look at a case that happened

in Indonesia. According to the decision of District Court of Tangerang Number

277/PDT.P/2020/PN.TNG, the judge granted the application for annulment of the couple’s

agreement considering Article 1338 of Indonesian Civil Code. Article 29 verse (4) of The

Marriage Law can also be interpreted for the cancellation of the agreement, it gives prerequisite

that is the consent of both parties and as long as it doesn’t give any harm to the third party, but

any change or cancellation must be registered. Generally, making annulment of an agreement is

done with just a notarial deed, but there are several cases of filing an Application for Court

Decision on the Cancellation of the Marriage Agreement to the Court.



● 3 Kinds of Prenuptial Agreement

There is three kind of Prenuptial Agreement:

a. Total segregation of property;

b. Separation of inherited property only;

c. Separation of profit and loss.

Total segregation means that all assets that are acquired before and during the

marriage, become the rights of their own. This kind of agreement is common among

spouses because the total separation of assets allows them to legally manage their own

assets and decide what to do with them.

The separation of inherited property only means there is a separation of the innate

assets of each obtained before the marriage takes place, the inherited assets such as

grants, inheritance, parental gifts, own acquisitions, etc. remain in their own possession,

but the property acquired after the marriage takes place becomes joint property.

Separation of profit and loss means if there is profit obtained during the marriage,

the profit will be divided between husband and wife, but if during the marriage there is a

loss or a claim from a third party, then the loss becomes their own responsibility.

Thomas Hobbes once said, “Covenants, without the sword, are but words and of

no strength to secure a man at all.”

Our rights and obligations to make a Prenuptial Agreement are regulated through

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Indonesian Civil Code. As soon as your

soon-to-be spouse asks you to get married, remind him/her about this agreement and

immediately book a notary to draft one! Make sure it’s legalized and ready to be enforced

before stepping into marriage.
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