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KATA PENGANTAR

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia saat ini mulai pesat,
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, perkembangan
tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan jurnal ilmiah yang
bermutu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk menerbitkan Jurnal
Akademika ini. Dengan terbitnya jurnal ini diharapkan segala
penelitian dan pemikiran berkaitan clengan pendidikan tinggi dapat
terpublikasi dan dapat dimanfaatan oleh khalayak umum. Apa lagi
LP2M Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sebagai unit
pengembang seharusnya menjadi pelopor dalam peningkatan mutu
pendidikan, khususnya di Universitas Tulungagung. Dengan terbitnya
jurnal ini, diharapkan menjadi media komunikasi ilmiah dan salah
satu wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil temuan ilmiah
dan pemikiran baik di antara sesama anggota sivitas akademika
maupun kepada khalayak luas sebagai stakeholder perguruan tinggi.
Tanpa itu maka misi perguruan tinggi melalui tridharma-nya akan
sulit dicapai. Akibatnya perguruan tinggi hanya akan menjadi menara
gading yang hanya indah dipandang masyarakat, namun sedikit sekali
asas manfaatnya bagi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan
teknologi terhadap masyarakat di sekelilingnya

Pada edisi Jilid 1, Vol 1 Januari 2013 Jurnal Akademika sebagian
besar masih diisi oleh staf pengajar di Universitas Tulungagung.
Redaksi berharap Jurnal Akademika ini dapat menjadi media
komunikasi yang baik dan bermutu serta dapat dijadikan rujukan
bagi masyarakat kampus maupun umum dalam hal penelitian dan
pemikiran di pendidikan tinggi. Tentunya partisipasi dari seluruh
kalangan kita nantikan demi kebaikan jural ini di masa yang akan
datang.

Surjanti, SH., MH
Ketua Penyunting
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Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan

Dengan Perjanjian Kawin

Oleh :

M. Sri Astuti Agustina

Abstraksi :
Perkawinan  mengakibatkan adanya percampuran harta antara suami dan istri, untuk
menyimpangi hal tersebut dapat dilaksanakan Perjanjian kawin yang dilaksanakan
sebelum berlangsungnya perkawinan, Perlindungan hukum terhadap harta dalam
perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan.
Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini
sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti
rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai
perjanjian, maupun ganti rugi.Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin
dengan tidak adanya etikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak
dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang
berujung pada perceraian sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan
pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta Perkawinan dan Perjanjian Kawin

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dulu mengenal adanya

pencampuran harta perkawinan.Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta

masing-masing pihak.Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam

penyatuan harta perkawinan.Peralihan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan

materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah.Setelah berabad-abad pola hidup

mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perjanjian kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di

bidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara

dengan salah seorang staff yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian dibuat untuk

menjaga profesionalisme, hubungan dan citra mereka juga menghindari tuduhan bahwa

salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari

hasil pembagian harta gono – gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya

punya usaha berisiko tinggi.Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi



perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga,

dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah hak

bersama.Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan

utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari

kewajiban. Lalu, kalau debitur dnyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang

dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan

keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal ini banyak

mengandung nilai positifnya.

Undang-undang perkawinan telah memberi peluang begi mereka yang mau

mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan adalah

sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh

saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu

perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan

perceraian.Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta

bawaan istri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani

dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab

perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang

hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan

menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tetu saja dapat

dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para

mempelai.Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing.

Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau harta bersama namun diatur

cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupkan bagian dari hukum perjanjian

terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam Pasal 1875 BW menyebutkan : bahwa akta di bawah tangan mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta

diakui oleh para pihak yang menandatanganinya.



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

mengkaji masalah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dalam

Perjanjian Kawin

B.   Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul

adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan

kendala kendala  apa yang akan dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin tersebut ?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu : Untuk mengetahui

perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan serta kendala-kendala

dalam pelaksanaan perjanjian kawin tersebut.

D.   Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan untuk penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian  hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Reglemen Acara

Perdata (Rv); Het Haerziene Reglement (HIR); Undang-undang Nomor 22, Tahun

1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia;  Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 tentang Pencatatan

Nikah;

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum

primer yaitu : Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

Hasil karya ilmiah para sarjana; hasil-hasil penelitian.



c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu : Kamus hukm; Media cetak dan

elektronik, Kantor Urusan Agama (KUA);

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

Studi Dokumen yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat

kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi

yang ada.

E. Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta

bawaan masing-masing, suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengatur

tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada

kedua belah pihak.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat

perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para

mempelai, di mana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah

sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara

pembagiannya bila terjadi perceraian.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan

secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum,

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat

saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk, dan isi dari perjanjian perkawinan

yang dimaksud.

Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai

ketertiban umum suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah

agama dan nilai-nilai sosial mupun kemanusiaan.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu

sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik.Jika suatu saat timbul

konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan

dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajban diantara mereka.



Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-

undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan, Pasal

1313 dan 1314 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau

perjanjian. Serta Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam

KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu :

Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan

(Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perdata dan

Pasal 147 KUH Perdata).Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan

dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH

Perdata).Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh diubah setelah perkawinan

dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 KUH Perdata).

Akibat perkawinan terhadap hart abenda suami istri menurut KUH Perdata adalah

harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUH Perdata harta benda yang diperoleh sepanjang

perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang

sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan

pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap

ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal

119 KUH Perdata, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya

atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam

perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau

kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut

bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, ada hibah/warisan,

yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUH Perdata.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUH Perdata

diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan

dari peraturan KUH Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan

sebagai berikut : Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

umum (Pasal 139 KUH Perdata).

1. Dalam perjajian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :

a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami : misalnya untuk menentukan tempat

kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.



b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua misalnya hak untuk mengurus

kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.

c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya

menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUH Perdata).

2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang

yang menurunkannya (Pasal 141 KUH Perdata).

3. Tidak boleh mereka perjanjian satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang

lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUH Perdata).

4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perjanjian mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal

143 KUH Perdata).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka

telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain :

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar istri terlindungi

dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik,

beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri.

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya : (a) agar barang-barang tertentu

atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk

dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetapi menjadi harta pribadi-

pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap

kemungkinan dipertanggungjawabkan harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang

dibuat oleh suami dan sebaliknya, (b) agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer

suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut.1

Sementara itu menurut Pasal 147 KUH Perdata, dengan ancaman batal setiap

perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diiubah selama

berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUH Perdata). Pasal ini bertujuan untuk membuat

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami istri juga kepada pihak ketiga,

khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang

berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan

Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung

1Endang Sumiarti, Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful
Publishing Company, 2004, hal, 36-37



di luar negeri, di kepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUH

Perdata).Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor tergugat tidak

dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya,

karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin.

Pengadilan negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan

pencatatan, dan bilamana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada

Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan

mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di

kemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan

dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (van rechtswege nietig).Dan mulai

berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam

pasal 186 KUH Perdata menyebutkan, di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya

perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap istri berhak

memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

1. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta

kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga

bahaya keruntuhan.

2. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan

suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri, akan menjadi kabur atau, jika karena

sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si istri, kekayaan dapat berada

dalam keadaaan bahaya.

Membuat suatu  perjanjian sebelum perkawiann, terutama mengenai harta kekayaan

tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri.Banyak terbukti

bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa

selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada

persetujuan untuk mengubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang

Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

Perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada

dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang perkawinan.Karena perjanjian tersebut dapat

melindungi hak kedua belah pihak.Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya,

maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang

diatur oleh Undang-Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.



Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada

kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu :

1. Dalam hal suami istri beriktikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian

perkawinan antara suami istri yang tidak diberitahukan kepada si berpiutang pada saat

berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami istri tersebut beritikad

buruk berlindung pada perjanjian perakwinan tersebut untuk menghindari tuntutan

hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum,

sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan

demikian suami istri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara

tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau istri dengan segala akibat

hukumnya.

2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta

perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melangar

isi perjanjian kawin, maka calon istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini

dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin

memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah”.

3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka

istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa

“tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat

tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam

perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilihan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik

talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu

seperti Pasal 1 butir e KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan

kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan

pelanggaran taklik talak.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat

perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT).Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam perjanjian

pranikah menjadi hal yang penting.Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian



pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh

pendidikan bagi perempuan.Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke

dalam perjanjian.Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang

dimasukkan ke dalam point perjanjian.

Perjanjian pranikah sangat terkait dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu

perkawinan , yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan ahrta. Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama,

semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan.

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu :

1. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang

bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang

bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang

akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga

tidak ada pihak yang merasak dirugikan.

2. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan,

perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya.

3. Pejabat yang objektif, berwenang, dan bereputasi baik yang bisa menjadi objektivitas

dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak.

4. Notarial, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).

Berdasarkan akta perjanjian kawind apat dilihat beberapa hal dalam isi perjanjian

kawin yang dibuat dimana istri melakukan perkawinan yang kedua dan perkawinan mereka

belum terdaftar di Catatan Sipil, namun mereka sepakat untuk membuat perjanjian kawin

yang isinya sebagai berikut :

1. Suami istri tidak ada campur/persatuan harta, sehingga semua campur harta baik campur

harta lengkap maupun campur untuk rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas

ditiadakan (Pasal 1).

2. Suami istri masing-masing tetap memiliki harta yang dibawanya sebelum perkawinan

mereka (Pasal 2).

3. Semua hutang piutang yang dibawa suami atau istri kedalam perkawinan mereka tetap

menjadi tanggungan bagi masing-masing pihak (Pasal 3).

4. Istri akan mengurus sendiri semua harta pribadinya baik yang bergerak maupun ayng

tidak  bergerak (Pasal 4).



5. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pengurusan dan pendidikan

anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan mereka bersama-sama (Pasal

5).

6. Istri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan tersebut (Pasal 7).

Dari isi perjanjian kawin yang mereka buat ternyata tidak dicantumkan secara tegas

hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap pengurusan harta perkawinan.Padahal dalam

rangka memberikan perlindungan hukum sebaiknya dicantumkan hak-hak dan kewajiban

para pihak, agar pelaksanaan perjanjian tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan

yang merugikan para pihak. Begitu juga dalam masalah penyelesaian sengketa terhadap

harta perkawinan tidak disebutkan klausula pilihan hukum pengadilan mana yang akan

menyelesaikan perkara mereka sekiranya terjadi perselisihan. Dalam konteks ini, maka

berdasarkan ketentuan yang berlaku akan digunakan pengadilan tempat dimana perkawinan

dilangsungkan. Bila dilihat dari salah satu asas perjanjian yakni kebebasan para pihak bisa

saja dicantumkan klausul pilihan forum/hukum dalam penyelesaian sengketa harta

perkawinan.

Selanjutnya perjanjian kawin akan memiliki kekuatan akta otentik apabila segera

setelah penandatanganan akta didaftarkan ke pegawai pencatat perkawinan, jika tidak maka

akta ini sebagai akta dibawah tangan. Sebagai notaris, menyarankan segera untuk

mendaftarkan dan mensahkan perkawinan mereka ke pengadilan agar nantinya akta

perjanjian kawin dapat dicatat.Dalam melakukan perjanjian perkawinan sangat baik karena

dapat melindungi hak kedua belah pihak.Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara

keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya.

Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti

notaris atau pegawai pencatat perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di

atas kertas bersegel atau bermaterai, tidak akan kuat posisinya.

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari

masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut :

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta gono gini. Syaratnya, harus

dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum

dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah

tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.

2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian

pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak



adanya pencampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu

berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai

masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau

mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum

pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikan harus diatur

sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya

agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/nikah

berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga

sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau

terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak

kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini

seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai  berikut :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta

pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan

Agama”.

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan

merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian

perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenenang karena tujuan

daripada hukum itu sendiri adalah :

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai perseimbangan

yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.

2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan.

3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan

dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban

yang timbul dari kewenangan.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad  baik. Dengan demikian apabila salah satu



pihak tidak melaksanakan perjanjian kawindan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti

rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai

pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan

kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai

penggantihak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi

melainkan jika dalam hal demikian ada penutupan berupa ajakan agar tergugat

melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang

berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Dengan tidak

mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah

pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan

sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan hakim suatu pernyataan yang

berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf

karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari

perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan.Sekiranya

terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diingini oleh para pihak, maka

pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat djadikan alasan untuk menuntut perceraian

ke Pengadilan Agama.Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini, jika

tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka

kekuatan akta ini ahnya di bawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai

alat bukti otentik di pengadilan.

F. Kendala-Kendala dalam Melaksanakan Perjanjian Kawin

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum seperti dalam melakukan pernikahan,

maka akan terjadi babak baru dalam hal kehidupan, seperti status hukum pada kedua belah

pihak akan berubah menjadi suami istri serta tidak kalah pentingnya status hukum terhadap

harta kekayaan kedua belah pihak akan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari

apabila tidak ada suatu status hukum misalkan kesepakatan atau perjanjian sebelum

melakukan perkawinan. Dalam melakukan perjanjian perkawinan ini tidak semena-mena

lancar tanpa permasalahan atau kendala.

Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi di antaranya yaitu :

1. Suami istri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.

2. Calon suami istri melanggar isi perjanjian kawin.



3. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin.

4. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Kendala lainnya complain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah

dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian

kawin yang dibuat oleh calon suami istri, atau adanya kecurigaan akan dikuasainya harta

dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau istri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan

tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri

tidak dapat dilaksanakan.

Kendala lainnya ternyata dalam perjanjian perkawinan itu sendiri salah satu pihak

mempunyai hutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi

dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi

hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan persoalan budaya, dan

persoalan yang  berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah seesuatu yang sacral,

suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus

menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani

pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus

sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya

sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut.Tragisnya,

tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya

terus menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian

kawin/pranikah.Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau

mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat

sebagai orang yang pelit sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin di Negara

Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan

menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk

membuat perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah

satu pihak kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam

melaksanakan perjanjian kawin.Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya

diselesaikan melalui pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk

alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau

secara hukum agama.



Kendala lainnya apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta

begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi

para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan,

kejujuran, dan saling percaya di antara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian

yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan

nantinya di kemudian hari.Masyarakat Indonesia yang kuat budaya timurnya, dengan

membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami istri.

Padahal jangan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan

kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan

anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perjanjian kawin menyebutkan kendala utama dalam pelaksanaan perjanjian

kawin, adalah kalau terjadi perceraian tidak ada laporan kepada mereka. Hal ini dimaklumi,

karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal dari sisi administrasi mereka perlu

mendata ulang daftar catatan perjanjian kawin yang mereka terima, guna mengetahui

perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian dan mencatat

perjanjian kawin

H. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat

dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan

merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH

Perdata. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian

harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentaun undang-

undang, agama, norma-norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila salah satu

pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka

dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik

tuntutan mengenai perjanjian, maupun ganti rugi.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya etikad

baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam

perjanjian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian

sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut

perceraian dan ganti rugi ke pengadilan.



I. Saran-Saran.

1. Untuk menghindari adanya sengketa terhadap sengketa harta nikah, maka sebaiknya

sebelum kawin diperlukan adanga perjanjian pra nikah/kawin.

2. Perlunya pengetahuan atau pengertian adanya perjanjian pra nikah /kawin setian calon

mempelai yang harus dijelaskan oleh petugas KUA.
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Penanganan Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak

di Polres Tulungagung

Oleh :

Widowati.

Abstraksi :

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di
Polres Tulungagung dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan,
penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal
penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan
kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang
dilampiri dengan berita acara.
Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara
atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan
dimana terjadinya tindak Pidana / locus delicty , apabila sudah benar kemudian diberi
stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk
diperbaiki.
Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi oleh Polres
Tulungagung dalam mengatasi tindak pidana anak, umumnya muncul karena
didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut : Faktor Intern dan Faktor Eksternal
Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah : a. Terbatasnya jumlah personil
Binamitra dan Kring Reserse dalam melaksanakan penyuluhan atau pendekatan
kepada masyakat, b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan
penyuluhan ataupun pendekatan kepada masyarakat dan c. Kurangnya wawasan atau
pengetahuan para orang tua dan masyarakat tentang bahayanya tindak pidana anak
terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak.
Upaya Polres Tulungagung Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain: Memahami ruang lingkup tugas
dan kewenangan POLRI tentang Perlindungan anak. Adanya pemahaman mengenai
tugas dan kewenangan POLRI (penyidik anak), akan memberikan pemahaman
bahwa dalam rangka menunjang perlindungan anak, kesejahteraan anak dan
pengadilan anak, POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal pelaku
tindak pidana hendaknya akan membedakan proses dan sistem kerja dalam proses
penyidikan antara pelaku anak tindak pidana dan pelaku orang dewasa.

Kata Kunci : Tindak Pidana dan Anak

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di

negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal

dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan

terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang



bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan

proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa

perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya

tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal

tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak

yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan

industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin

meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan terhadap

pelaku kriminal anak disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan

suatu konsekuensi dari hukum yang ada pada saat itu belum memiliki aturan khusus yang

mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai negara dilakukan pula usaha-usaha ke

arah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (Juvenile Court)

yang pertama di Minos, Amerika Serikat pada tahun 1889, dimana Undang-undangnya

didasarkan pada asas ‘parents patriae’ yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila

anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda

melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan

diberikan bantuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai ’anak’ adalah sangat penting,

bukan saja dalam kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih

luas dari itu adalah bahwa anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang

karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan

sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus

cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta

memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus

menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa.



Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada

permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkadang dijumpai penyimpangan

perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan

melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula

anak yang karena satu dengan yang lain tidak mempunyai kesempatan sama dalam

memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial, karena keadaan diri yang

tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan

atau perilaku yang dapat merugikan dirinya (anak) dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup

orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak

memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan

sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh

akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak

sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal

yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu

negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara

penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak

pidana. Selain itu, diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur

pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakukan terhadap anak yang berada

dalam sistem peradilan pidana.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak

nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran,

perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh

karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya

seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan

perilaku anak tersebut.

Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum, pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dalam Kepres ini

terdapat kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu



hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik

dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana Keberadaan anak di dalam tempat

penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orang-orang yang lebih dewasa,

menempatkan anak-anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak

kekerasan.

Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk menguraikan

mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana

khususnya mengenai “Penanganan Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak di Polres

Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian

ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

anak di Polres Tulungagung ?

2. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi penyidikan tindak pidana anak di

Polres Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai

kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan seperti :

1. Menjelaskan secara lebih rinci mengenai prosedur penyidikan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak di Polres Tulungagung apakah telah sesuai dengan ketentuan

KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

2. Mengetahui dan mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

penyidikan tindak pidana anak di Polres Tulungagung ;

3. Sebagai salah satu menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum

Universitas Tulungagung.



D. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan

gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan

mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.1 Adapun metode yang digunakan

adalah :

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji

atau menganalisis data sekunder dan data primer yang berupa bahan-bahan hukum

sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma

positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan

manusia. Sedangkan data primer merupakan data hasil penelitian yang dituangkan dalam

hasil pembahasan Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu

penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :

(1) penelitian terhadap asas-asas hukum;

(2) penelitian terhadap sistematika hukum;

(3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

(4) perbandingan hukum; dan

(5) sejarah hukum.2

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan

penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk

dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara

deskriptif.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan

adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;

1 Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
Tahun 2010 Hal. 9.

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ”Suatu Tinjauan Singkat”,
Rajawali, Jakarta, 2004, Hal. 14



2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan

hukum primer yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan;

3). Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

a. Ensiklopedia Indonesia;

b. Kamus Hukum;

c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;

d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan

data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-

bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang

menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka,

dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi,

pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui

dua referensi utama yaitu:

1. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;

2. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka

pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi

dokumen.

e. Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan

mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai

norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada

usaha penemuan asas-asas dan informasi baru

E. Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan

mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana,

arti kata identik disini mengandung arti ”hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara

penanganannya.



Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah

20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 10 hari, jadi

totalnya adalah 30 hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan

dewasa untuk tahap pertama di tahan selama 20 hari dan dapat di perpanjang paling lama 40

hari jadi totalnya adalah 60 hari. Di samping itu, penanganan oleh petugas Polri atau

penyidik terhadap anak-anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini di atur

di dalam Pasal 41.

Sama halnya seperti penangkapan, penahanan tahap pertama terhadap anak juga

sama dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama

20 (dua puluh) hari dan apabila 17 UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal

43 ayat (1) (2) belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut

umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

Dalam waktu 30 (tiga puluh hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus

menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka

waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak

di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika

anak-anak diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari tapi jika orang dewasa dapat

diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak

dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang

Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan 18 UU RI No. 3 tahun 1997

tentang Pengadilan Anak Pasal 44 ayat (2) (3) 19 UU RI No. 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak Pasal 44 ayat (5) orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan

jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal yang diatur dalam

Pasal 41 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan

bahwa : ”Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat-syarat untuk dapat

ditetapkan sebagai penyidik adalah :



a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang

dewasa;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.”

Dalam hal tertentu bila dipandang perlu penyidikan dapat dibebankan kepada :

a. Penyidik yang dilakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang diakukan oleh

orang dewasa atau

b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Di dalam Pasal 42 Ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 3 ) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

a. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;

b. Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta

pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga

dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa,

ahli agama, atau petugas kemasyarakatan;

c. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa

batas usia pertanggungjawaban Kriminal Anak adalah diatur pada pasal 4 ayat ( 1 ) ” Batas

umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun

tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin ”. Kemudian pada Pasal 4 Ayat ( 2

) disebutkan : ” Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana

dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap

diajukan ke sidang anak.

F. Tinjauan Tentang Anak Dan Tindak Pidana Anak.

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dalam perumusan berbagai peraturan perundang-

undangan maupun pendapat para pakar dengan batasan yang dapat berbeda antara satu

dengan yang lainnya.

Menurut Zakiah Daradjat, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja

yang menyatakan pula bahwa : Masa sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu

tahun sebagai masa remaja ( adolensi ) merupakan masa peralihan antara masa anak-



anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-

anak bentuk badan, sikap berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. 5

Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang

dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 ( dua puluh satu ) tahun dan

belum pernah menikah. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal

istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum

berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah

seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.

Sedangkan Hukum Islam hanya mempunyai ukuran akil baliq Pada Konvensi Hak

Anak tahuh 1989 di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang

berusia di bawah 18 ( delapan belas ) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang

berlaku untuk anak-anak, kedewasaan datang lebih cepat.

Di dalam pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (

delapan belas ) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sedangkan menurut

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat ( 1 )

disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

umur 8 ( delapan ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun dan

belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak disebutkan tentang pengertian anak nakal yaitu sebagai berikut:

a. Anak yang melakukan tindak pidana.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku

di dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada

suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (

definisi dari Mezger ). Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal sebagai

berikut :

5 Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP. Ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 2011,
Hal.84



1. Perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu Yang dimaksud dengan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang
yang memungkinkan adanya pemberian pidana perbuatan semacam itu dapat disebut
sebagai ‘perbuatan yang dapat dipidana’ atau disingkat ‘perbuatan jahat’ diperinci
lagi menjadi dua yaitu:a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang b. Orang
yang melanggar larangan

2. Pidana
Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dengan
tujuan orang tersebut tidak mengulangi perbuatan itu lagi.6

G. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/penyidik pembantu Polri terhadap

tersangka anak ada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi anak yang tidak bisa dipandang

sama terhadap pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk

melndungi dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi tersangka anak dan memberikan

perlindungan hukun terhadap tersangka anak guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik/penyidik pembantu

anak dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung adanya

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dalam perkara pidana.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

penyidik anak di Polres Tulungagung dapat dilihat dari data penyidikan yang dilakukan oleh

tersangka OAS, umur 15 tahun, laki-laki, tidak bekerja, terlibat tindak pidana pencurian

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan berkas perkara menunjukkan bahwa tersangka lahir di Tulungagung

umur 15 tahun, tidak bekerja dan alamat rumah di Jalan LS RT. 008 RW. 001 Tulungagung.

Melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2012 jam 17.30 WIB, dengan

mengambil kompor minyak merek Hook milik korban Eben sehingga korban mengalami

kerugian Rp. 140.000,00.

Tersangka ditangkap dan ditahan di Polres Tulungagung sebagaimana laporan Polisi

No. Pol: 277/K/IX/2012/Ta, tanggal 25 September 2012. Tersangka diduga keras melanggar

6 Soedarto, Hukum Pidana I. Yayasanm Soedarto. Semarang. 2012 Hal. 9



Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman mpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Tersangka dimasukkan ditahanan berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol:

83/SPP/IX/2012/Wil.Ta tanggal 26 September 2012. Pengiriman tersangka OAS dan barang

bukti ke penuntut umum sesuai Surat Pengiriman No. B/1212/IX/2012 tanggal 30 September

2012.

Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 23 September 2012 jam 17.30

WIB, tersangka OAS telah mengambil sebuah kompor minyak merek Hook milik korban

Eben yang berada di depan rumah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat \korban

Eben tertidur kemudian tersangka OAS yang saat itu sedang melihat kompor yang berada di

depan rumah dan diambil lalu dibawa pulang kerumah. Kejadian kehilangan kompor baru

diketahui korban, ketika korban akan menggunakan kompor tersebut, ternyata kompor sudah

tidak ada atau hilang dan korban mengetahui kalau orang yang mengambil kompor telah

tertangkap berikut bukti kompornya setelah diberitahu hansip. Sesuai hasil penelitian

menunjukkan bahwa tersangka diperiksa oleh pemerikasa bernama Aipda VPR pada hari

kamis tanggal 25 September 2012 pada pukul 20.30 WIB di ruang penyidikan anak. Dalam

BAP tersebut terdapat 16 (enam belas) pertanyaan yang dilakukan oleh pemeriksa kepada

tersangka.

Pada akhir pertanyaan tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak merasa dipaksa

atau dipengaruhi baik pemeriksa maupun orang lain. Berdasarkan hasil keterangan dari

pemeriksa yang diberikan oleh peneliti bahwa tersangka diperiksa di ruang penyidikan anak

yang sesuai hasil pengamatan bahwa kondisi ruang pemeriksaan dengan luas ruangan

berukuran 4X6 meter persegi dilengkapi dengan 2 buah pendingin ruangan, 1 set TV, 4 set

meja kursi untuk pemeriksaan dilengkapi dengan sarana komputer.

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilihat bahwa

dalam rangka melakukan suatu proses penyidikan ini, penyidik menggunakan fasilitas yang

memadai untuk dilakukan penyidikan bagi tersangka anak pelaku tindak pidana. Dalam

pelaksanaannya, pelaku dihadapkan pada suatu upaya perlindungan anak dan kesejahteraan

anak dalam rangka mencari informasi yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan

faktor yuridis, psikologis dan kriminologis anak.

Berdasarkan pada wawancara diperoleh informasi bahwa penyidik/penyidik

pembantu di Polres Tulungagung dalam menangani tindak pidana yang pelakunya anak,

selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-

Undang Pengadilan Anak, yang pada pelaksanaan proses penyidikan antara kasus - kasus

anak dengan kasus orang dewasa harus dibedakan perlakuannya sebagi upaya melindungi



hak-hak asasi tersangka anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keterangan di Polres

Tulungagung yang menerangkan sebagai berikut: “Pada prinsipnya penyidikan antara kasus

anak-anak dengan kasus orang dewasa memiliki perbedaan. Hal ini ditempuh dalam rangka

untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi anak tersebut. Meskipun di Polres

Tulungagung hanya memiliki beberapa penyidik anak, namun saya telah memberikan arahan

kepada Kanit PPA maupun anggota pemeriksa tentang tata cara penanganan kasus anak-

anak.

1) Pemeriksaan Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari

kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan

keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang

harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan

yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses

pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tingggi hukum yang berlaku serta

senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

2. Ruang Pemeriksaan Khusus Anak

Untuk melakukan pemeriksaan tersangka anak maka yang perlu diperhatikan adalah

ruangan pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses

pemerikasaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Berdasarkan

himpunan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis tentang proses

penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa ruang pemeriksaan memiliki

persyaratan ruang pemeriksaan sebagai berikut:

a. Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan

menakutkan atau menyeramkan;

b. Tempat pemeriksaan harus tenang, bersih serta tidak ada hal-hal lain yang dapat

mengalihkan perhatian yang diperiksa;

c. Tempat pemeriksaan harus dijamin keamananannya;

d. Lingkungan tempat pemeriksaan diusahakan dalam suasana tenang;

e. Tersedia tempat bagi penasehat hukum; dan

f. Dilengkapi dengan sarana pemeriksaan seperti meja, kursi sesuai kebutuhan, media

tulis, alat-alat tulis, tape recoder dan alat-alat elektronika sebagai penolong

pemeriksaan apabila diperlukan, kelengkapan administrasi penyidikan.

Persyaratan ruangan pemeriksaan tersebut diatas mencerminkan bahwa dalam rangka

melakukan kegiaan pemeriksaan terhadap tersangka apalagi terhadap tersangka anak,

maka sangat diperlukan ruangan pemeriksaan khusus yang mencerminkan situasi



kekeluargaan, bebas dari gangguan orang lain yang tidak berkepentingan dan suasana

ruangan yang mampu mendatangkan ketentraman kepada tersangka anak. Dengan

demikian dalam pelaksanaan proses pemeriksaan tersangka tidak akan merasa takut,

tertekan, nyaman dan dapat memberikan keterangan secara bebas.

Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polres Tulungagung dilakukan di ruangan

khusus yang berdasarkan dengan kacamata penulis mengindikasikan bahwa ruangan

tersebut cukup aman karena berada diruangan di lantai 1 (satu) yang masing-masing

ruangan dilengkapi dengan air conditioner yang diharapkan agar dalam pemeriksaan

anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman.

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan

pemeriksaan anak nakal, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan

fasilitas yang dapat membuat anak nakal tersebut tidak merasa takut. Berikut petikan

wawancara dengan salah satu penyidik anak di wilayah Polres Tulungagung yakni

Slamet Riyanto,SH bahwa: “Unit Riksa disini memilik ruangan untuk anak yang

ukup representatif pak. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya memahami anak tidak

hanya sebagai pelaku tindak pidana namun juga sebagai sebagai korban dari

rendahnya kontrol diri dan kontrol sosial yang dapat menyebabkan anak tersebut

melakukan suatu tindak pidana.”

Selanjutnya, setiap pemeriksa Unit Reskrim dilengkapi sebuah komputer guna

mendukung kegiatan pemeriksaan namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi

beberapa kendala misalnya belum disediakannya anggaran untuk pemeriksaan anak

sehingga kadang kalanya dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana anak,

dalam rangka untuk menggali informasi dari anak, penyidik masih menggunakan

uang pribadinya untuk kepentingan proses penyidikan.

3. Persiapan Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, maka terdapat beberapa

persiapan yang dilaksanakan oleh pemeriksa agar dalam pelaksanaannya dapat

berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yan telah ditentukan yang diatur dalam

Undang-Undang Pengadilan Anak yakni sebagai berikut:

a. Penunjukan petugas pemeriksa Proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan

anak sangat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia, yaitu adanya

kerawanan-kerawanan berupa terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka

dalam proses pemeriksaan. Agar pelaksanaan pemeriksaan tidak disalahgunakan

oleh penyidik, maka penyidik dan penyidik pembantu harus berpedoman pada



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dalam proses pemeriksaan tindak pidana anak.

Hal ini diharapkan terjadi pemahaman akan hak dan kewajiban.

b. Menentukan waktu dan tempat pemeriksaan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Slamet Riyanto ,SH. Bahwa penentuan

waktu pemeriksaan tergantung pemeriksanya sendiri, yang penting tidak

berbenturan dengan panggilan lainnya yaitu disesuaikan dengan kepadatan jadwal

rencana pemeriksaan. Sedangkan khususnya penanganan terhadap tindak pidana

yang dilakukan oleh anak-anak, sesuai kebijakan pimpinan harus segera

diselesaikan karena mengingat pembatasan penahanan, sebagaimana penjelasan

sebagai berikut: “ Masalah waktu dan tempat pemeriksaan biasanya ditentukan

oleh masing-masing pemeriksa, agar tidak terjadi benturan waktu dengan

pemanggilan lainnya. Hal ini dimungkinkan untuk menghindari adanya suatu

keterburu-buruan dalam proses penyidikan yang dapat dikhawatirkan dapat terjadi

suatu permasalahan yang menyangkut mengenai penyidikan anak.”

c. Mempelajari kasus pidananya

Sebelum petugas pemeriksa melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka

maka terlebih dahulu mempelajari kasus tidak pidana yang terjadi, berdasarkan

laporan kepolisian, BAP tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan dan

keterangan lainnya yang terkait dengan identitas pelaku agar diperoleh suatu

gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau posisi kasus tersebut. Hal ini

juga berlaku terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena pada

prinsipnya tata cara proses penyidikan sama dengan kasus lainya yang biasa

dilaukan oleh orang dewasa.

d. Strategi dan taktik penyidikan

Taktik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu unit reskrim pada saat

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, dengan cara mempelajari

Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta

Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan

yang diberikan oleh tersangka anak secarabenar selama proses pemeriksaan, maka

taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-

baik terhadap tersangka anak. Sebagaimana hasil keterangan pemeriksa bernama

Brigadir Slamet Riyadi,SH mengenai taktik penyidik pembantu dalam melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka anak dijelaskan sebagai berikut: “Biasanya saya



pelajari dulu laporan polisi dan BAP TKP dan BAP saksi korban. Kalau sudah

diambil keterangannya. Dalam menghadapi tersangka ana-anak memang serba

repot pak, apabila keterangannya berbelit-belit salah satu cara saja adalah

membujuk anak tersebut dengan baik-baik, saya berusaha untuk tidak melakukan

kekerasan terhadap anak tersebut. Namun jika perasaan tersebut tidak terbendung

biasanya saja mengajak anak tersebut menonton acara televisi yang anak tersebut

sukai sambil mencari informasi dan keterangan-keterangan lain yang

mendukung.”

H. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polres Tulungagung dapat

dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penyidikan yang dilakukan

oleh penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan anak, yaitu:

• Faktor penegak hukum;

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku

penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana dimana anak sebagai pelaku

tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja Polri dalam penanganan tindak

pidana pada uunya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif

dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil

Polri yang tidak baik dalam menangani perkara yang dilaporkan.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan Polri yang

diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan

modern yang dapat diuraikan sebagai berikut:

• Faktor sarana dan prasarana

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai

sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan

tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan,

petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi,

alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah

anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan oleh dinas pada saat ini sangat terbatas atau

kurang memadai kalaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Hal inilah yang turut

membuat penyidikan anak akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat

mental anak sendiri menjadi turun.



• Faktor lingkungan kemasyarakatan

Rendahnya kesadaran hukumbukan hanya ada pada masyarakat, akan tetapi juga

kesadaran huku para aparat/penguasa. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya

penyidik/penyidik pembantu yang belum menguasai peraturan perundang-undangan yang

berlaku khususnya hukum acara pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak.

Dengan demikian masih ditemukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membudayakan kesadaran hukum sebaiknya

dilakukan dengan moral dan etika yang tinggi serta tenggang rasa yang mendalam

sehingga tujuan penyuluhan hukum dapat mencapai kadar kesadaran huum yang tinggi

dalam masyarakat.7

Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota

masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adanya

kesadaran hukum yang tinggi di dalam masyarakat dan pada aparat penegak hukum itu

sendiri diharapkan tindak pidana anak yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Bilamana

masing-masing orang tua, wali atau orang tua asuh peduli terhadap perkembangan mental,

fisik dan sosial si anak sehingga anak tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi

perbuatan yag dapat merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Salah satu tujuan dari hukum adalah menertibkan masyarakat dan mencapai

ketentraman. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat

mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut. Perkembangan dunia yang begitu cepat

dalam era globalisasi serta persaingan dan tantangan antar bangsa demikian ketatnya

sehingga peningkatan sumer daya manusia perlu ditingkatkan seoptimal mungkin. Salah

satu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan

pendidikan/penyuluhan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan sumber daya manusia dimaksud, yaitu pembangunan kesadaran hukum

masyarakat Indonesia agar menjadi manusia sadar dan taat hukum. Secara hukum tingkat

pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia tanpa membedakan pria dan

wanita. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

dan terpadu baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

7 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983. hal 23



Penyuluhan hukum mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam suatu

masyarakat yang sedang membangun. Bila kita melihat kepada tindak pidana yang

dilakukan oleh anak secara brutal, sadis dalam tawuran maupun pemerkosaan serta

penggunaan narkotika hal ini menunjukkan akan rendahnya kesadaran hukum yang

dimiliki oleh masyarakat, khususnya pengawasan dari pihak orang tua aau wali.

• Faktor pengawasan.

Prosedur pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah

ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai

hukum formalnya sedangkan hukum materiilnya mengacu pada Undang-Undang

Pengadilan Anak. Selain berpedoman pada hal tersebut diatas, penyidik/penyidik

pembantu anak juga berpedoman pada norma-norma tertulis yang berlaku dalam

masyarakat maupun kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan komunitas penyidik Polri.

Dalam hal ini mekanisme pengawasan dan pengendalian dari pimpinan tersebut erat

kaitannya dengan target waktu penyelesaian berkas perkara dan kewenangan penyidik

untuk menahan tersangka anak yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menegaskan bahwa penyidik anak

dapat menahan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sama dengan yang

ditetapkan dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan apabila pemeriksaan belum selesia

penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk

paling lama 10 hari. Jumlah hari perpanjangan itu lebih sedikit dibanding pasal 24 ayat (2)

KUHAP yang menetapkan selama 40 hari.

Dari hasil wawancara yang diakukan oleh peneliti, diperoleh keterangan dari Kanit

PPA terutama terkait dengan penahanan tersangka anak adalah sebagai berikut: “

Pengawasan penyidikan tindak pidana anak dengan tindak pidana lainnya pada dasarnya

sama. Namun dalam tindak pidana anak maka pengawasannya harus lebih diperhatikan

terutama masalah penahanan. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah disaat akan

dilakukan penyidikan maka saya selalu menekankan kepada penyidik/penyidik pembantu

tentang lamanya penahanan da jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan

dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Selanjutnya melakukan pengecekan tahanan

melalui buku kontrol tahanan termasuk perkembangan hasil penyidikan dengan membuat

laporan dan atau nota dinas.”

Dengan demikian, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kanit Reskrim dan Kanit

PPA terhadap penyidikan kasus anak yaitu lebih menekankan kepada penyidik/penyidik

pembantu tentang batas waktu penahanan terhadap anak, dengan cara melakukan



pengecekan tahanan melalui buku kontrol tahanan. Selain itu, adanya kewajiban bagi

penyidik/penyidik pembantu untuk melaporkan setiap perkembangan hasil penyidikan

kasus yang ditanganinya.

Selain itu, salah satu upaya pimpinan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap proses penyidikan tindak pidana anak yaitu dengan cara mengeluarkan suatu

kebijakan dengan memberikan target waktu penyelesaian penyidikan untuk kasus berat

paling lama 14 (empat belas) hari sedangkan kasus ringan maksimal 7 (tujuh) hari sudah

harus dikirim ke Penuntut Umum.

I. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres

Tulungagung dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan,

pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah

melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut

umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita

acara.

Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau

berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana

terjadinya tindak Pidana / locus delicty , apabila sudah benar kemudian diberi stempel

POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.

2. Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi oleh Polres

Tulungagung dalam mengatasi tindak pidana anak, umumnya muncul karena didorong

oleh faktor-faktor sebagai berikut : Faktor Intern dan Faktor Eksternal

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap

tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah :

a. Terbatasnya jumlah personil Binamitra dan Kring Reserse dalam melaksanakan

penyuluhan atau pendekatan kepada masyakat.

b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan penyuluhan ataupun

pendekatan kepada masyarakat.

c. Kurangnya wawasan atau pengetahuan para orang tua dan masyarakat tentang

bahayanya tindak pidana anak terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak.

Upaya Polres Tulungagung Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak

Pidana Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain: Memahami ruang lingkup tugas dan

kewenangan POLRI tentang Perlindungan anak. Adanya pemahaman mengenai tugas dan



kewenangan POLRI (penyidik anak), akan memberikan pemahaman bahwa dalam rangka

menunjang perlindungan anak, kesejahteraan anak dan pengadilan anak.

J. Saran-Saran

1. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang bermasalah dengan hukum

dalam proses penyidikan maka diperlukan sebuah model penyelesaian non-penal seperti

model peradilan restoratif.

2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversi dan diskresi tentu sangat perlu untuk

diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya.
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Kajian Yuridis PP Nomor 53 Tahun 2010 tantang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Oleh :

Retno Sari Dewi

Abstraksi :

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari
kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya
tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri, seperti pelayananan terhadap publik
yang diberikan harus sesuai dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku,
sehingga kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pemba-ngunan  dapat berjalan
dengan lancar, tetapi apabila rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil tersebut
disebabkan karena adanya pelanggaran, maka hal tersebut harus diberikan sanksi
sesuai dengan aturan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur
negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi
dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil
juga harus bisa menjunjung  tinggi martabat dan citra kepegawaian demi
kepentingan masyarakat dan negara. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain di
mana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan
tugas dan fungsinya tersebut, sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan
dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang
berlebihan pada masyarakat

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Disiplin dan Pegawai Negeri Sipil

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melaporkan, bahwa sekitar 55 % dari total pegawai negeri sipil yang

mencapai sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk. Para pegawai negeri sipil dimaksud

“hanya mengambil gajinya tanpa berkontribusi   berarti terhadap pekerjannya. Oleh

karena itu pemerintah akan menawarkan relokasi dan pendidikan tambahan”.

Negara dalam menjalankan kekuasaannya mempunyai alat untuk mengatur yang

disebut Pemerintah (Government) atau disebut Administrasi. Sementara itu, konsep dan

ajaran Negara Hukum, tujuan Negara adalah menyelenggarakan ketertiban Hukum, drngan

berdasarkan dan berpedoman pada Hukum. Dalam Negara Hukum segala kekuasaan dari

alat–alat pemerintahannya didasar kan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus

tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam  Negara itu.

(Government not by man but by law = the rule of law).

Dalam hal kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional

terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur



Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri, seperti pelayananan

terhadap publik yang diberikan harus sesuai dengan sistem kerja pemerintahan yang

berlaku, sehingga kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pemba-ngunan  dapat berjalan

dengan lancar, tetapi apabila rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil tersebut

disebabkan karena adanya pelanggaran, maka hal tersebut harus diberikan sanksi sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda

pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan

abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung  tinggi martabat

dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun Kenya-taan di

lapangan berbicara lain di mana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak

menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut, sehingga seringkali timbul ketimpangan-

ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan

yang berlebihan pada masyarakat.

Undang – Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1974

telah dirubah melalui UU No.43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, adalah suatu

landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri  dan dapat di jadikan dasar untuk

mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara

menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai

negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri.

Dapat di ketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan

menentukan, berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara

karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunann nasional.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah termaktub didalam

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat

di capai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan

realitas serta dilaksanakan secara bertahap dan bersungguh – sungguh.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang

adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang

berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.



Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional

terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. Dalam rangka usaha mencapai

tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan

ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah

bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas

tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi

negara, serta abdi masyarakat.

B.Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil

(PNS) yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung?

2) Adakah kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi terhadap pegawai negeri

sipil yang melakukan pelanggaran?

C.Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang disiplin pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri

sipil.

2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi terhadap

pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.

D.Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi

yaitu melalui penelitian pada Kantor Kepegawaian Kabupaten Tulungagung dan

dilengkapi dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti:

1. Buku, majalah, media internet, karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah

yang dibahas dalam penulisan.

2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

Yang mana dimaksudkan data sekunder meliputi dalam studi kepustakaan,

pengumpulan data dilakukan terhadap peratuan perundang- undangan, buku, literatur-



literatur, karya ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini, dan

data primer yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder telah

dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer

yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan

mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan- permasalahan yang terkait dengan

penulisan Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai

jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Pengertian Pegawai Negeri

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu

organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa jenis pegawai

sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri

sipil sebagai bagian dari pegawai negeri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun

1999 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa: Pegawai negeri adalah setiap

warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat

oleh pejabat yang berwenang yang diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi

tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut:

a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan

b. Digaji menurut peraturan pemerintah

c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

F. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS adalah segalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh

dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan ; Kewajiban ini

terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing PNS.

b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya ;

kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur

Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut :



1) Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian ;

2) Kewajiaban menurut peraturan disiplin pegawai ;

3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi

PNS;

4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk

kerja ;

5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia

6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan

penerimaan pemberian

G. Tinjauan yurids Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi Negara dan abdi

masyrakat, mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS

berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan

pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk

taat pada setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan

yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karenanya, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan

kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pemerintah melalui PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

(PNS) dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan,

pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada kode etik

dan peraturan disiplin yang diberlakukan. Semua itu dilakukann dengan tujuan untuk

mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur.

Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian. Dengan

indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan

secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan

langsung, tetapi juga dari luar.



Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa

berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. “Pemerintah telah menyiapkan parameter

penilaian aparatur. Jadi sanksi juga sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang

dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap disiplin kerja PNS atau SDM aparatur juga akan

ditingkatkan

Berdasar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 1, bahwa hukuman

disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena

melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah No.

53 Tahun 2010 pada Pasal 7 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu:2

a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
1) Teguran lisan.

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan
secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri
Sipil yang melakukan pelanggaran  disiplin. Apabila seorang atasan
menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai
hukumandisiplin, bukan hukuman disiplin.

2) Teguran tertulis.
Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan
disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan
untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun.
Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan
gaji berkala berikutnya.Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
berkala untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa
penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk
masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun.
Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji
pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada
gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk
kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman
disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat
untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru
diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa
menjalani hukuman disiplin.

2) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Hukuman
disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa
sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhi-tung
mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat



dipertimbangkan.
c. Hukuman disiplin berat, terdiri dari :

1) Penurunan pangkat pada pangkat setingkat  lebih rendah untuk paling
lama satu tahun.
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang
setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman
disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa
dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dija-tuhi hukuman
disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimban-kan setelah
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun
dikembalikan pada pangkat semula.

2) Pembebasan dari jabatan.
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembe- basan
dari jabatan organik. Pembebasan  dari jabatan berarti pula pencabut-an
segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari
jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima pengha-silan
penuh kecuali tunjangan jabatan.

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhen- tian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut per- aturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak
dengan hormat maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak
diberikan hak-hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat-syarat masa
kerja usia pensiun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.

Selain itu berlakunya Peraturan Pe-merintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang

berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, sebagai berikut:

a. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin:
1) Pemberhentian  dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pem- bina
Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.

2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c ke atas.

3) Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan
struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengang- katan dan
pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di



lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada Pelaksana BPK adalah
Sekretaris Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin:
1) Pemberhentian dengan  hormat tidak atas permintaan sendiri  sebagai

Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c ke atas.

2) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

c. Pejabat Pembina  Kepegawaian Daerah Provinsi,  untuk semua Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing masing, kecuali jenis hukuman
disiplin:
1) Pemberhentian dengan  hormat tidak atas permintaan sendiri  sebagai

Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c ke atas.

2) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang we-
wenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Pre- siden.

d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, untuk semua
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk
hukuman disiplin :

1) Pemberhentian dengan  hormat tidak atas permintaan sendiri  sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas atau Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan
dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri, diperbantukan atau  dipekerjakan pada Negara Sahabat atau
sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis
hukuman disiplin berupa :
1) Teguran lisan.
2) Teguran tertulis.
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
4) Pembebasan dari jabatan.

H. Proses Pemberian Sanksi Jukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang

Bekerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten T

Data yang diperoleh pada Badan Kepegawaian Tulungagung mendapatkan hasil

bahwasannya rekapitulasi hukuman disiplin per tahun berdasarkan SK Bupati Kabupaten

Tulungagung, jenis – jenis pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meduduki

posisi teratas adalah pelanggaran disiplin ringan, kemudian sedang dan disiplin berat.

Tahun 2011 jenis pelanggaran sebanyak 20 pelanggaran sedangkan pada tahun

2012 pelanggaran sebanyak 15 pelanggaran. Berdasar data di atas, 5 orang yang

berhasil diwawan-carai, yakni dari jenis hukuman disiplin ringan (narasumber  Ayu



Dewi Safitri, SH.,MH ),menjabat sebaga Kasubid Formasi dan Pengadaan tahun 2011,

melakukan pelanggaran dalam kelalaian verifikasi berkas lamaran CPNSD 2009, sehingga

mendapat teguran tertulis. Sedangkan pada tahun 2012, yakni (Ardiansyah S.Pt dan Novia

Dwi Kumalasari); ketduanya melakukan pelanggaran tidak masuk kerja pasca cuti bersama

Natal 2012; sehingga mendapat teguran tertulis.

Pada tahun 2012 untuk jenis hukuman disiplin sedang wawancara dengan responden

berkerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah mengatakan, bahwa “Yang

bersangkutan mendapat hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling

lama 1 (satu) tahun, dikarenakan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama 16 hari

tanpa keterangan yang jelas”.

Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin pertama-tama; menentukan dahulu jenis

pelanggaran disiplinnya; apakah tergolong dalam jenis pelanggaran disip-lin ringan, sedang

dan berat. Hal tersebut sangat penting untuk menentukan jenis hukuman yang setimpal,

karena tujuan penjatuhan hukuman disiplin untuk mendidik, maka dalam menjatuhkan

hukuman disiplin harus sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Seorang PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin dapat mengajukan

keberatan kecuali untuk jenis hukuman disiplin ringan, yakni teguran lisan, tertulis dan

pernyataan tidak puas secara tertulis. Disiplin bagi setiap jenis hukuman disiplin dapat

berbeda-beda. Untuk jenis hukuman disiplin ringan misalnya, maka surat keputusan

tersebut oleh pejabat yang berwenang menghukum pegawai yang bersangkutan.

Pada prinsipnya Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin melalui beberapa prosedur berikut ini

sebagaimana ketentuan pasal 23 s/d pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh

atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak

hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan

pertama.

4. Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir juga

maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.



5. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib

memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk

berita acara pemeriksaan.

6. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman

disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib

menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan

secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

7. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PP No.53 2010, dapat dibentuk Tim

Pemeriksa. Tim Pemeriksa ini terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,

dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim Pemeriksa

dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

8. Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang

berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

9. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

10. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara

pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai

dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

11. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal

25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

13. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

14. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa

pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman

disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

15. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran

disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang

lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.



16. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu

pelanggaran disiplin.

17. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya

akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya,

Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman

disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita

acara pemeriksaan.

18. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

19. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat

penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang

bersangkutan.

20. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat

yang berwenang menghukum.

21. Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang

menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan

serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin mempunyai  hak untuk

dapat mengajukan kebe-ratan atas keputusan hukuman disiplin tersebut , kecuali terhadap

hukuman disiplin tingkat ringan dan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Prosedur keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin dapat disampaikan

secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, yaitu atasan langsung

pe-jabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarkhi (peraturan-peraturan aturan

hukum) selambat-lambatnya empat belas hari terhitung sejak tanggal penyampaian

keputusan hukuman disiplin, dan mendapatkan sanksi disiplin. Kemudian bersifat  kuratif

karena dengan aparatur yang dijatuhi sanksi diharapkan dapat menyadari kekeliruannya

dan selanjutnya dapat kembali kepada jalur yang semestinya, yaitu dengan memperbaiki

sikap serta perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

I. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang Melakukan Pelanggaran

Hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Pemda

Kabupaten Tulungagung, bahwa kendala dalam pemberian sanksi displin adalah dalam

sistem yang pegawai sipil harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk

menjatuhkan sanksi kepada seseorang.Seorang Pegawai Negeri Sipil harus menunggu

prosedur yang cukup lama dan yang menjadi kendala lainnya, yakni pegawai negeri sipil

yang dijatuhi hukuman disiplin kadang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan

hukuman disiplinnya. Kendala dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri

sipil disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan. Oleh sebab itu

perlu diadakannya briefing atau pertemuan setiap bulannya di mana pimpinan dapat selalu

memberi motivasi kepada para pegawainya.

Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan pemberian sanksi terhadap kedisiplinan

pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung.

Peraturan disiplin Pegawai Negeri tersebut tentu saja mempunyai konsekuensi yang ha-rus

ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat

pelaku pelanggaran tersebut harus menjalani suatu hukuman tertentu.

J. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Dengan demikian dari data yang ada menunjukkan  pelanggaran disiplin yang

dilakukan PNS di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh pelanggaran berupa

pelanggaran disiplin ringan.

2. Pelaksanaan hukuman terhadap kasus yang ada belum berjalan maksimal, hal

tersebut disebabkan  oleh proses pemberian sanksi harus melalui prosedur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , sehingga membutuhkan

waktu yang relatip lama.

K. Saran-Saran

Berdasar kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi

disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil

2. Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil hendaknya terus menerus dilakukan dan

dikembangkan melalui pelatihan terkait penanganan disiplin PNS
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PERAN HUKUM PIDANA ADAT

DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh

1. Surjanti (Dosen)
2. Fiky Prasetyo (Mhs)

Abstraksi :

Usaha pembaruan Hukum Pidana Nasional perlu didasarkan pada alasan-
alasan baik politik, sosiologis maupun histories. Adat merupakan salah
satu petunjuk identitas bangsa, oleh karenanya maka bahan-bahan yang
member dasar dalam Pembaruan Hukum Nasional adalah bahan yang telah
dimiliki oleh Bangsa Indonesia itu sendiri, dan menjadi tanggung jawab
serta kewajiban kita untuk menyesuaikan adat itu dengan kehendak dan
keadaan jaman.

Kata Kunci : Peran, Hukum Adat, Dan Pembaruan

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya perang Dunia Ke II , banyak Negara, baik yang baru

merdeka maupun negara yang sudah ada sebelum perang berusaha untuk

memperbarui hukumnya. Hal ini juga dialami oleh bangsa Indonesia yang

berusaha untuk mengadakan pembaruan hukumnya secara menyeluruh.

Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Hasil Amandemen

menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan pernyataan ini

dipertegas dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (Machtsstaat). Sebagai negara hukum sudah tentu mempunyai

kondisi sosial, budaya dan struktur yang berbeda dengan konsep hukum yang

disebut oleh negara-negara lain di dunia ini, kondisi sosial, budaya dan struktur

masyarakat Indonesia ini mewarnai pula kehidupan hukumyang berlaku, serta

lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaaan hukum itu.

Menurut Soerjono Soekanto1 dikatakan bahwa :
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Pembangunan hukum khususnya hukum pidana, tidak hanya mencakup
pembangunan yang bersifat streuktural yakni pembangunan lembaga-
lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi juga harus
mencakup pembangunan subtansial berupa produk-produk yang
merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan, yang
bersifat cultural yakni nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu
sistem. Ketiga sub sistem hukum itu merupakan suatu kesatuan yang
terangkai secara konsisten.

Selanjutnya Muladi 2mengatakan bahwa : Usaha pembaruan hukum

pidana sampai saat ini masih terus dilakukan dengan suatu tujuan untuk

menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan hukum

pidana yang merupakan warisan kolonial.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang

tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa : Hakim dan hakim konstitusi

wajib menggali, mengikuti, dan memahami niali-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hakim merupakan perumus dan

penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu dalam

memberikan keputusan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.

Dalam Tap MPRS No. Il/MPRS/1960 menyebutkan bahwa hukum adat

yang dapat dipakai sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional adalah hukum

adat yang tidak menghambat tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Hal itu disebabkan karena hukum adat merupakan penjelmaan perasaan

hukum yang nyata dari rakyat.3 Disamping itu hukum adat sebagai sumber yang

penting untuk memperoleh bahan - bahan bagi pembangunan hukum nasional 4

Namun walaupun usaha-usaha sudah dilakukan dalam kurun waktu yang

cukup lama , pembentukan hukum pidana nasional itu belum juga muncul,

padahal bahan bakunya telah tersedia yakni hukum pidana adat, mengingat

hukum ini hukum yang hidup dan akan terus hidup selama masih ada masyarakat

Indonesia, atau dengan kata lain hukum pidana adatlah yang merupakan hukum

2 Muladi, Makalah Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia, Semarang UNDIP,
1988, hal 4.

3Soepomo, 1977, Bab-bab tentang hukum adat, Pradnya Parainita, Bandung, Hal. 3.
4Abdurrahman, 1978, Kedudukan hukum adat dalam pembangunan Nasional, Alumni, Bandung,

hal 11.
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pidana yang bersifat cultural. Dari alasan yang telah diuraikan diatas penulis akan

memaparkan dalam penelitian dengan judul :  “PERAN HUKUM PIDANA

ADAT DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL”

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah peran hukum pidana adat dalam pembaruan Hukum Pidana

Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu : Untuk

mengetahui peranan hukum pidana dalam pembaharuan hokum pidana nasional.

D.   Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan untuk penulisan ini adalah pendekatan yuridis

normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di masyarakat.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-

bahan hukum primer yaitu : Referensi dan buku yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti; Hasil karya ilmiah para sarjana; hasil-hasil

penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan

informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu : Kamus

hukum; Media cetak dan elektronik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : Studi Dokumen yaitu

melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya
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dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh

informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

E. Pembangunan Hukum Nasional

Hukum dalam kaitannya dengan kerangka dasar pembangunan

nasional terdiri dari dua aspek yaitu disatu pihak hukum memperlihatkan diri

sebagai suatu obyek pembangunan, dalam arti bahwa hukum itu dilihat sebagai

suatu sektor pembangunan perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha

menegakkan pengembangan dan pembinaannya, sedangkan dilain pihak hukum

itu harus dipandang sebagai alat atau sarana penunjang yang akan menentukan

keberhasilan usaha-usaha pembangunan nasional. Dalam rangka pandangan yang

demikian maka yang menentukan penggunaan hukum itu terletak ditangan

Pemerintah Nasional dan bukan lagi pada pusat-pusat lingkungan masyarakat

trsadisional.

Menurut Satjipto Rahardjo 5 apabila pengaturan hukum sudah berpusat

disatu tangan yaitu pembentuk hukum nasional, dengan arah tujuan yang telah

menjadi jelas pula, maka kedudukan hukum dan lembaga-lembaga tradisional

adalah sebagai salah satu bahan dari mana hukum nasional di bentuk, sehingga

tidak perlu lagi mempertentangkan antara hukum adat dengan hukum moderen ,

tetapi bagaimanakah membentuk sistem yang fungsional.

Hasil seminar hukum adat ke III di Surabaya menyimpulkan bahwa

hukum sebagai salah satu sarana penting bagi pembangunan yaitu sebagai

penjamin kepastian dan ketertiban dalam proses pembangunan, maupun sebagai

alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kearah kemajuan untuk membina

masyarakat yang dicita-citakan 6.

Menurut Abdulrahman7 yang mendorong adanya usaha pembangunan

hukum yaitu sebagai berikut:

1. Alasan psikologis politis yaitu untuk melepaskan diri dari ikatan masa
lampau yang berbau kolonial , maka dalam rangka menciptakan
identitas bangsa yang merdeka acap kali terdapat hasrat yang kuat

5 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Bandung :Sinar Baru,
1980, hal. 162.

6 Abdurrahman,Op cit, hal 21.
7 Abdurrahman , Ibid, hal 32.
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untuk mengganti tata hukum yang di warisi dari masa penjajahan
dengan suatu tata hukum baru produk nasional.

2. Alasan yang rasional yaitu dalam banyak hal hukum dari masa
lampau tidak lagi cocok dengan kebutuhan masyarakat bangsa yang
dilihat dari sudut pertumbuhan setela kemerdekaan telah mengalami
perubahan- perubahan .

Disamping itu dalam pembangunan hukum nasional dianut pula

wawasan nusantara yang berarti bahwa diseluruh negara hanya ada satu sistem

hukum yaitu sistem hukum nasional yang berlaku sama bagi seluruh rakyat

Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian diusahakan bahwa

sistem hukum nasional yang akan datang tidak didambakan lagi adanya dualisme

dan bahkan pluralisme hukum.

Satjipto Rahardjo8 Dalam pembentukana hukum nasional ada 3

komponen yang perlu diperhatikan :

1. Komponen Struktur ia adalah kelembagaaan yang diciptakan oleh
sistem hukum itu dengan berbagai fungsinya dalam mendukung
bekerjanya sistem tersebut. Dengan demikian dimungkinkan untuk
melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan
pengharapan bahan-bahan hukum secara teratur

2. Komponen cultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang
merupakan pengikat sistem hukum itu serta.menentukan tempat
sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan

3. Komponen Subtantif yaitu segi Out Put sistem hukum itu kedalam
pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum itu sendiri , baik
berupa aturan , doktrin-doktrin, keputusan-keputusan sejauh hal itu
digunakan baik oleh puihak yang diatur ataupun yang mengatur.

Dari ketiga komponen ini, komponen yang terpenting adalah kultur

hukum, karena ia merupakan kunci untuk perbedaan-perbedaan yang terdapat

diantara sistem hukum yang satu dengan yang lain.

Berkaitan dengan hal itu Friedman mengatakan bahwa unsur kultur

hukum yang merupakan nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukumlah yang

akan menentukan kapan, mengapa, dan dimana rakyat itu datang kepada hukum

atau perintah atau pergi menghindarkan keduanya.9

Apabila kita perhatikan uraian tersebut diatas, maka hukum adat

merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi

8 Satjipto Rahardjo, Op cit,hal 21
9 Abdurrahman, Op cit, hal 86.
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pembangunan hukum nasional, yang menuju pada suatu unifikasi hukum .

Adapun bahan-bahan itu meliputi konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat

untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum guna memenuhi kebutuhan

masyarakat masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka membangun

masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Secara normatif pembaruan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak

masa permulaan berdirinya Repupblik Indonesia yang diproklamasikan pada

tanggal 17 Agustus 1945. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan

bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,

selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini (UUD-

1945)"

Berdasarkan aturan peralihan tersebut, Kitab Undang Undang Hukum

Pidana (KUHP) masih tetap berlaku di Indonesia. Dan kemudian mulai tahun

1946 melalui Undang-undang No 1 Tahun 1946, karena berbagai perkembangan

dan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat maka dibuatlah beberapa Undang-

undang Pidana di luar KUHP. Sekalipun demikian, tuntutan terhadap

perubahan-perubahan materi yang diatur dalam KUHP semakin hari semakin

nyata. Sejak saat itulah pembaruan hukum pidana sudah mulai untuk

dilaksanakan.

Dengan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

hukum pidana dalam pasal V dan Pasal VIII, telah berusaha untuk menyesuaikan

peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan. Akan tetapi,

pada hakikatnya asas-asas hukum pidana kolonial masih tetap mempengaruhi

pelaksanaan dalam praktek hukum pidana Indonesia.

Teriakan tentang pembaruan hukum pidana sudah lama didengungkan

sejak Proklamasi sampai abad teknologi sekarang ini. Akan tetapi, apa yang

didapat adalah hasilnya tetap mengunakan azas-azas hukum pidana jaman

kolonialisme Belanda. Perubahan hukum pidana pada dasarnya dilandasi oleh

kehidupan masyarakat yang serba berubah, yang di dalamnya terdapat perubahan.
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Pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembaruan atau

pembangunan sistem hukum nasional, adalah merupakan masalah yang sangat

besar, yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Masalah yang tengah dihadapi

adalah masalah memperbarui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang

hukum pidana, khususnya pembaruan KUHP warisan zaman Hindia Belanda

yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana saat ini. Upaya ini

jelas merupakan tuntutan dan amanat proklamasi, sekaligus juga merupakan

tuntutan nasionalisme dan yang paling penting adalah tuntutan kemandirian dan

bangsa yang merdeka.

Jadi sebenarnya yang menjadi inti dan pembaruan hukum pidana itu

adalah Perbaikan, pembaruan, dan pengembangan hukum pidana harus

merupakan suatu usaha permanen yang terus-menerus dan berbagai catatan atau

dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan atau dipelihara

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Barda Nawawi 10bahwa

pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna:

"…suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum
pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosial
filosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi
kebijakan sosial , kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di
Indonesia."

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana (penal reform)

harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya

pembaruan hukum pidana itu adalah merupakan bagian dan suatu kebijakan.

Dikatakan sebagai suatu upaya kebijakan karena pembaruan hukum pidana mi

diperuntukkan sebagai pembaruan suatu subtansi hukum (Legal subtance) dalam

rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain itu juga, kebijakan

yang dimaksud adalah untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam

rangka perlindungan masyarakat.

Jadi dengan demikian dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :

pembaruan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada

hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial

10 Barda Nawawi , Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektip Perbandingan, Bandung: Citra
Aditya Bakti; 2005, hal. 3
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(termasuk masalah kemanusiaan). Sedangkan sebagai kebijakan kriminal,

pembaruan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan

terhadap masyarakat.

Dilihat dan segi kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana

pada hakikatnya merupakan bagian dan upaya memperbarui substansi hukum.

Pembaruan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat (The living law), antara lain dalam hukum

agama dan hukum adat.

Pembaruan hukum pidana nasional adalah pada hakikatnya suatu usaha

yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia

serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan nasional.

G. Hakekat Hukum Pidana Adat

Seperti telah diketahui mengenai sifat masyarakat hukum adat adalah

berbeda dengan masyarakat biasa yang ada di kota-kota. Yang penting untuk

diketahui adalah bahwa masyarakat hukum adat mempunyai alam pemikiran yang

komunalisme dan relegio magis, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi

latar belakang kemasyarakatan, tempat hukum pidana adat itu berperan.

Suatu sistem hukum adat merupakan suatu bagian yang integral dan

sistem sosial secara menyeluruh. Dasar dari suatu sistem hukum adat adalah

sistem sosial yang menjadi wadahnya, yang secara tradisional akan dapat

dikembalikan pada faktor kekerabatan dan wilayah serta kesatuan tempat tinggal.

Sistem sosial ini biasanya disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan

hukum adat (adat- rechtsgemmeemchap) yang menurut Ter Haar "kelompok-

kelompok peraturan yang mempunyai sifat tetap dengan pemerintahan sendiri dan

dengan harta materil dan immateril”. Artinya, sistem hukum adat ini merupakan

sistem atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu berlainan

dengan alam pikiran hukum barat, dan untuk memahami serta sadar akan hukum

adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam

masyarakat Indonesia sendiri.
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Jadi, sistem hukum adat itu merupakan suatu susunan yang teratur dari

berbagai unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain secara fungsional saling

bertautan sehingga saling memberikan suatu kesatuan pengertian.

Menurut Djojodiguno, 11 ”Sistem hukum adat ini, apabila kita

bandingkan dengan hukum barat (hukum Eropa), sistematika hukum adat

sangatlah sederhana, bahkan kebanyakan sistem hukum adat ini tidaklah

sistematis”. Walaupun demikian, sistem hukum adat ini hampir mendekati sistem

hukum Inggris (Anglo Saxon) yang disebut dengan Commun Law. Sistematikanya

berbeda dengan Civil law dari Eropa kontinental, misalnya, hukum adat tidak

mengenai perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, tidak membedakan

hak kebendaan dan hak perorangan, serta tidak membedakan perkara perdata dan

perkara pidan.

Berlainan dengan hukum barat, hukum adat ini mempunyai sifat seperti

di bawah ini :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya
manusia menurut hukum adat merupakan mahiuk dalam ikatan
kemasyarakatan yang erat, rasa  kebersamaan ini meliputi seluruh
lapangan hukum adat.

2. Mempunyai corak religios-magis yang berhuburigan dengan
pandangan hidup alam Indonesia.

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran-pikiran alam yang serba konkrit
artinya hukum adat sangatlah memperhatikan banyaknya
perhubungan hidup.

4. Hukum adat mi mempunyai sifat yang visual, artinya hubungan
hukum dianggap terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan
yang dapat dilihat.12

Menurut Soerjono Soekanto 13 yang menjadi aspek-aspek pokok dan

sistem hukum adat adalah mencakup:

1. Adanya pengaruh yang menentukan dan sistem sosial atau sistem
kemasyarakatan, yang dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan
dan faktor ikatan tempat tinggal atau wilayah.

2. Fungsi utamanya adalah untuk menyerasikan kewajiban pribadi
dengan hak dan kewajiban umum, serta alam semesta.

11 Djojodiguno, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional,
Jakarta; Bina Cipta: 1976. hal. 30

12 Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta,
Bandung

14 Soerjono Soekanto,Op.cit. Hal. 27
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3. Sistem hukum adat iri merupakan refleksi yang konkret dan harapan
masyarakat, yang didasarkan pada sistem-sistem nilai yang berlaku.

4. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis.
5. Adanya harmoni yang internal dan eksternal; dikenakannya sanksi

negatif, hanyalah merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan itu.
6. Hukum adat berorientasi pada kedudukan seseorang di dalam hukum

ajektif atau hukum acaranya.
7. Cara pikiran dalam sistem hukum adat adalah bersifat Induktf Cita-

cita tentang kedaulatan tidak diformulasikan sebagai suatu yang
secara mutlak dipenuhi. Cita-cita itu lebih diwujudkan dalam konsepsi
tentang dunia nyata, dan manusia dan alam semesta merupakan
bagian dan suatu kesatuan yang berdaulat serta menyeluruh.

Sistem hukum adat ini bersumber pada peraturan peraturan hukum yang

tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan dengan

kesadaran hukum masyarakat. Dan hukum adat itu, mempunyai tipe yang

tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban

hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci

nenek moyang itu, karenanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya kehendak suci nenek moyang

sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang dilakukan.

Dari uraian di atas, dapat kita bedakan antara sistem hukum adat dengan

sistem hukum Barat, yaitu :14

1. Dalam hukum barat mengenal: perbedaan hak atas benda yang
bersifat zakelijk artinya berlaku kepada tiap-tiap orang, jadi
merupakan hak mutlak atau hak absolut, (zakelijke rechtten) dan
perbedan Persoonlijke rechten adalah hak atas sesuatu objek benda
yang hanya berlaku terhadap orang lain tertentu, jadi sifatnya relatif.
Hak-hak dalam hukum adat perlindungannya ada dalam tangan
hakim, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan-kepentingan
yang bersengketa itu

2. Dalam hukum barat dikenal perbedaan antara hukum publik dengan
hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini.

3. Dalam hukum barat dikenal pelanggaran-pelanggaran dalam dua
golongan, yaitu pelanggaran yang sifatnya pidana harus diperiksa
oleh hakim pidana, dan pelangggran yang sifatnya perdata harus
diperiksa oleh hakim perdata. Akan tetapi, dalam hukum adat,
tidaklah dikenal dua macam pelanggaran ini. Tiap pelanggaran daiam
hukum adat membutuhkan perbaikan hukum kembali dan hak hakim

14 Tolib Sitiady, Op Cit, hal.41-44
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memutuskan upaya adat dan harus digunakan untuk memulihkan
hukum yang dilanggar itu.

Di dalam alam tradisional itu, senantiasa masyarakat hukum atau

persekutuan sebagai satu kesatuan didahulukan atau dipentingkan. Dalam sistem

hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat

merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal adanya ihtisar untuk

memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa.

Hukum adat delik dapat disebut Hukum pidana adat atau hukum

pelanggaran adat ialah aturan- aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau

perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat,

sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Senada dengan hal tersebut Soerojo Wignjodipoero15 mengatakan:

Juga terdapat anggapan bahwa yang dimaksud dengan delik adat
(pelanggaran) itu adalah setiap gangguan dari satu pihak terhadap
keseimbangan , dimana setiap pelanggaran itu dari satu pihak atau
sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat
menimbulkan suatu reaksi (yang besar atau kecilnya menurut ketentuan
adat ) suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu maka
keseimbangan harus dipuluhkan kembali (dengan barang atau uang).

Ini Berarti untuk dapat disebut sebagai delik, harus mengakibatkan

kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat damn kegoncangan ini

tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat

dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan , keagamaan dan

sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Van Vollen Hoven mengartikan delik

adat itu adalah sebagai perbuatan yang tidak di bolehkan, walaupun pada

kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Soepomo16 mengatakan bahwa dalam hukum adat segala perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan

hukum adat mengenal ihtiar-ihtiar untuk memperbaiki hukum, jika hukum itu

diperkosa.

15Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan asas-asas Hukum Adat , Gunung Agung, Jakarta, 1990.
16Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, PradnyaParamita, Jakarta, 1993
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H. Macam-macam Delik Adat

Menurut Supomo 17 Adapun jenis-jenis delik adat itu adalah sebagai

berikut:

a. Kesalahan mengganggu Keamanan adalah kebakaran, perampokan,
kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan , pencurian dan
menemukan barang

b. Kesalahan mengganggu ketertiban:
1.  kesalahan tertib masyarakat. karena sengaja mengganggu rumah,

mengganggu ibadah , berjudi dan makan makanan haram,
penghinaan

2. kesalahan tata tertib pemerintah gawe raja, martabat, jabatan,
kewargaan adat, kependudukan adat, perlengkapan harta adat.

c. Kesalahan kesopanan dan kesusilaan, sopan santun, bujang gadis dan
wanita, memegang, menangkap wanita, acaara perkawinan, terhadap
isteri orang,, berzina atau sumbang

d. Kesalahan dalam perjanjian, Perjanjian tidak terang, mungkir janji,
merusak perjanjian, pinjam meminjam, utang piutang, amanat atau
titipan.

e. kesalahan menyangkut tanah, tanaman , tumbuhan dan hasil hutan :
menyangkut tanah, menyangkut tanam tumbuhan dan hasil hutan

f. Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan. Hewan ternak,
penyembelihan hewan dan perikanan Delik yang paling berat adalah
segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir
dan dunia gaib, serta pelanggaran tyai.

g. memperkosa dasar susunan masyarakat18

Kalau kita perhatikan walaupun uraian tersebut diatas agak abstrak,

namun diperoleh suatu ukuran dalam menentukan sikap tindak yang merupakan

kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat

dengan ketertiban dunia gaib.

Dengan memperhatikan pandangan diatas , Soerjono Soekanto dan

Soleman B. Taneko,19 mengklasifikasikan beberapa sikap tindak yang merupakan

kejahatan yaitu :

a. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat
a) Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang

melakukan perkawinan, padahal diantara mereka ini berlaku
larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan
atas :

17 Soepomo, Op Cit, hal 122.
18 Soepomo, Ibid, hal 123.
19Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta.Rajawali;

1981. hal 334.
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1 . eratnya hubungan darah
2.. struktur sosial (stratifikasi sosial), misalnya antara mereka yang

tidak sederajat,
b) Kejahatan melarikan gadis (schaking), walaupun untuk dikawini.

b. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya
c. Kejahatan terhadap kepala adat
b. Pembakaran
c. Penghianatan

Dalam masyarakat adat tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan

sosial disebabkaan karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok

warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan itu akan pulih kembali

bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan

atau dipenuhi, oleh sipelanggar adat. Yang dimaksud delik adat adalah sebagai

suatu perbuatan sepihak dari seorang atau sekumpulan orang, mengancam atau

menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan

bersifat materiel ataupun immaterial, trindakan atau perbuatan yang demikian

akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan

dengan hukum adat ini sering disebut dengan delik adat.

Jadi dengan demikian apabila kita amati beberapa definisi tersebut diatas,

pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu :

a. ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan , kelompok orang

ataupun oleh pengurus adat

b. perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat

c. perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena

mengganggu keseimbangan dalam masyarakat

d. atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi

adat.

I. Peran Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional

Eksistensi hukum pidana adat yang dipergunakan dalam pembentukan

kitab undang- undang hukum pidana nasional adalah berupa asas-asas hukum

sebagai berikut:
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1. Asas Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat

Asas keseimbangan ini merupakan asas utama yang terdapat didalam

konsep kitab undang-undang hukum pidana Nasional itu, mengingat asas ini

memperluas perumusan asas legalitas dengan mengakui eksistensi

berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis atau hukum adat)

sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu

tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang.

Bertolak dan ide keseimbangan. Konsep juga dapat menerima

ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang memberi kemungkinan berlaku

surutnya undang-undang ("retroaktif). Pasal 1 ayat (2) ini merupakan

'pasangan' dan "penyeimbang" dari Pasal 1 ayat (1) yang memuat asas "lex

temporis delicti" ("undang-undang yang berlaku adalah undang- undang pada

saat delik dilakukan"; jadi, undang-undang tidak dapat berlaku surut).

Namun, dalam Konsep, perumusan Pasal 1 ayat (2) ini mengalami

perubahan/perluasan. Menurut Konsep, ide "retroaktif dan ide "menerapkan

aturan yang ebih menguntungkan/meningankan" dalam hal ada perubahan

undang-undang, tidak hanya berlaku untuk tersangkal terdakwa sebelum

keputusan hakim berkekuatan tetap, tetapi juga berlaku untuk terpidana

setelah keputusan berkekuatan tetap.

Dilihat dan ide keseimbangan, sebenarnya masih patut dipersoalkan

apakah kebijakan formulasi mengenai Aturan Peralihan" seperti termuat

dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini patut

dipertanyakan, karena sebenarnya dalam masalah Aturan Peralihan

sehubungan dengan masa transisi karena adanya perubahan undang-undang,

ada beberapa alternatif sikap/ide dasar/prinsip yang dapat di pilih untuk

menentukan perundang- undangan mana yang berlaku dalam masa transisi

Alternatif sikap/kebijakan yang dapat dipilih itu ialah:

a. Yang berlaku adalah undang-undang lama;

b. Yang berlaku adalah undang-undang baru;

c. Yang berlaku adalah undang-undang yang menguntungkan

/meringankan;
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d. Yang berlaku adalah undang-undang lama dengan ketentuan, undang-

undang baru dapat diterapkan apabila menguntungkan;

e. Yang berlaku adalah undang-undang baru dengan ketentuan, undang-

undang lama dapat diterapkan apabila menguntungkan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ide keseimbangan

dalam Konsep diimplementasikan dalam asas pemidanaan yang fundamental

(yaitu asas legalitas dan culpabilitas). Namun, untuk menghindari kekakuan

dan penerapan kedua asas yang fundamental itu, Konsep memberi

kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas "strict liability",

asas "vicarious liability", dan asas "pemberian maaf/pengampunan oleh

hakim" ("rechterlijk pardon" atau "judicial pardon"); Kewenangan hakim

untuk memberi maaf ("rechlerlijk pardon") dengan tidak menjatuhkan sanksi

pidana ataupun tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas "culpci

in causa" (atau asas "actio libero in causa") yang dirumuskan dalam Pasal

52 Konsep 2000 sebagai berikut: "Seseorang yang melakukan tindak pidana

tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan

penghapus pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan. Sebagai penyebab

terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut".

Jadi, kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi

dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus

pidana.

Namun perlu diperhatikan juga Perluasan Perumusan asas legalitas

didalam konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 1991/1992

dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup

yang menentukan bahwa menurut adat setempat seorang patut di pidana

bilamana perbuatan itu tidak ada persamaannya dalam peraturan perundang-

undangan”.

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus

dianggap perbuatan pidana dan yang tidak ada bandingnya dalam hukum

pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman bandingnya yang

paling mirip kepada perbuatan pidana itu.
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a. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

b. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar  putusan itu

juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulisyang dijadikan dasar untuk

mengadili.

2. Asas Pemulihan keseimbangan nilai-nilai yang terganggu di dalam

masyarakat.

Pada dasarnya suatu delik itu merupakan suatu tindakan yang

melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat,

sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan

masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan kembali ketentraman dan

keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat dengan reaksi adat ini

merupakan tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis

yang terganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial

yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat .

3. Asas perlindungan masyarakat

Merupakan perlindungan terhadap korban dan pemulihan

keseimbanagn nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi

aspek ini, dalam konsep KUHP Nasional menyediakan jenis sanksi berupa

pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat.

Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana

tambahan, karena dalam kenyataannya sering terungkap, bahwa penyelesaian

masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja

kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai sustu

penyelesaian masalah secara tuntas. Asas yang menitik beratkan pada

perlindungan bagi kepentingan masyarakat

Dilihat dari pokok yang lebih menitik beratkan pada perlindungan

kepentingan masyarakat, maka wajar jika dalam konsep KUHP Nasional
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masih tetap memperhatikan sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan

pidana seumur hidup. Namun pidana mati dalam kosep KUHP Nasional tidak

dimasukkan dalam deretan pidana pokok tetapi ditempatkan tersendiri

sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau konsepsional.

Pertimbangan utama digesernya kedudukan hukuman mati itu

didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan

diadakan dan tujuan digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana

kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Pidaana mati hanya sebagai sarana

pengecualian, pemikiran demikiana diidentikan dengan sarana amputasi atau

operasi dibidang kedokteran yang pada hakekatnva juga bukan sarana atau

obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian atau sarana

terakhir.

Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka Konsep tetap

mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara

seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya juga

mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, yaitu dengan

diadakannya ketentuan mengenai “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau

“pidana mati bersyarat”.

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban

dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat.

Untuk memenuhi aspek ini, Konsep menyediakan sanksi tambahan berupa

"pembayaran ganti rugi" dan pemenuhan kewajiban adat. Jadi, di samping

pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban/masyarakatpun

mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pemidanaan.

Dari uraian tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa asas

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, asas

pemulihan keseimbangan nilai-nilai yang terganggu didalam masyarakat serta

asas yang menitikberatkan pada perlindungan bagi masyarakat benar-benar

dilandasi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Denga demikian maka ketiga asas tersebut diatas adalah asas yang

dapat disumbangkan dalam dalam rangka pembentukan kitab undang-undang

hukum pidana Nasional yang dicita-citakan.
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Selanjutnya apabila hal itu ditinjau dari asas yang menilik beratkan

pada perlindungan bagi kepentingan masyarakat, maka nampaklah bahwa

dalam asas ini telah menggariskan ketentuan- ketentuan tertentu didalam

hukum adat yang fungsi utamanya adalah:

1. Merumuskan pedoman bagaimanakah masyarakat seharusnya berperilaku,

sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat

2. menetralisasikan kekuiatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat

dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban

3. mengatasi persengketaan , agar keadaan semula pulih kembali

4. merumuskan kembali pedoman yang mengatur hubungan antara warga

masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi paerubahan-perubahan.

Perlu dikemukakan disini bahwa asas hukum perlu dipandang sebagai

dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dengan

demikian pembentukan hukum praktis berorientasi pada asas-asas hukum

tersebut atau dengan kata lain asas hukum adala dasar atau petunjuk dalam

pembentukan hukum positif. Ini berarti asas hukum bukanlah peraturan

hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau

merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat didalam

sistiin hukum, dan asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan

kita, dimana dalam setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang

her.dak diraihnya.

Selanjutnya apabila dikaji dari teori hukum, khususnya dari aliran

Sejarah dan Antropologi sebagaimana yang dikemukakan Von Savigny beliau

mengatakan bahwa hukum itu tumbuh tumbuh berkembang dan menjadi kuat

bersamaan dengan kekuatan dari rakyat dan pada akhirnya ia mati manakala

bangsa itu kehilangan kebangsaannya.

J. Kesimpulan

Adat merupakan salah satu petunjuk identitas bangsa, oleh karenanya

maka bahan-bahan yang  member dasar dalam Pembaruan Hukum Nasional

adalah bahan yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia itu sendiri, dan
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menjadi tanggung jawab serta kewajiban kita untuk menyesuaikan adat itu

dengan kehendak dan keadaan jaman.

Hukum Adat  yang bersumber  pada kebudayaan tradisional serta

kesadaran hukum masyarakat ternyata merupakan unsur yang essensial dalam

pembaruan Hukum Nasional

K. Saran-Saran

Hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup di masyarakat, sehingga

perlu adanya perhatian khusus dari legeslatif maupun pemerintah dalam

membuat peraturan perundang-undangan.
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Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli

Yang Tidak Didaftarkan Di BPN"

(Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Oleh

Ma’arif

Abstraksi :

Setelah proses peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli selesai dan
dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT maka proses peralihan Hak Atas
Tanah telah selesai. Walaupun tidak diikuti dengan pendaftaran tanah ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Masyarakat enggan melakukan
pendaftaran karena 3 (tiga) hal yaitu:
a) Biaya pendaftaran tanah yang mahal.
b) Persyaratan pendaftaran tanah yang rumit.
c) Kurang pengertian dari masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran

tanah.
Selain ketiga hal tersebut, masyarakat mempunyai argument bahwa tanah
yang mereka kuasai sebagai Hak Milik yang diperoleh dengan cara
membeli selama ini belum ada sengketa kepemilikannya walaupun tidak
dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek
karena masyarakat percaya bahwa satu sama lain. Diharapkan kesadaran
dari masyarakat itu sendiri apabila melakukan peralihan Hak Atas Tanah
dengan cara jual beli selesai dan dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT
maka proses selanjutnya adalah melakukan pendaftaran Hak Atas
Tanahnya tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek.

Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli dan Pendaftaran di BPN.

A. Latar  Belakang Masalah

Dengan lahirnya UUPA yang merupakan Unifikasi Hukum Tanah maka

harus memberikan kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang

angkasa sebagaimana dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan

masyarakat dan Negara memenuhi keperluannya sesuai dengan perkembangan

zaman berbagai persoalan keagrariaan. Dengan uraian diatas, maka pada

pokoknya tujuan dari UUPA adalah :
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1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang
akan merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan
keadilan bagi Negara dan rakyat terutama masyarakat petani dalam rangka
menuju masyarakat adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan (unifikasi) dan
kesederhanaan (simplikasi) dalam Hukum Pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi masyarakat keseluruhan20.

Dalam rangka aktualisasi kepastian hukum atas hak-hak tanah kepada

masyarakat secara tegas dan diatur dalam pasal 23, 32, dan 38 UUPA dan pasal 19

ditujukan kepada Pemerintah yang merupakan suatu amanat dan instruksi agar

diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts

Kadaster artinya yang menjamin terhadap kepastian Hukum Tanah. Dengan

demikian mengingat kepentingan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi dan

kultur yang beraneka ragam.

Pada tahun 1997 terjadi suatu perombakan besar dalam Hukum Pertanahan

Nasional kita, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor

10 tahun 1961, yang mulai berlaku tanggal 8 Oktober 1997.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

mendapat pengaturan secara lengkap dan rinci dalam Peraturan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 (selanjutnya akan

disebut Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997). Dengan peraturan tersebut

mulai berlaku juga pada tanggal 8 Oktober 1997.

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendapat pengaturan lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pembuat Akta Tanah (selanjutnya akan disebut PP 37/1998).

Dalam pasal 1 angka 2 PP 37 / 1998 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

sebagai Pejabat Umum diberi kewenangan untuk membuat Akta-akta tanah adalah

sebagai berikut:

a. Akta Jual beli;

20 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan
1984 hal.22
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b. Akta Tukar Menukar;

c. Akta Hibah;

d. Akta Pemasukan kedalam Perusahaan (Inbreng);

e. Akta Pembagian Hak Bersama;

f. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Milik;

g. Akta Pemberian Hak tanggungan;

h. Akta Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;

Dalam pasal 5 P 37 / 1998, bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk

mempermudah daerah terpencil yang tidak ada PPAT, dalam melakukan

perbuatan hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT Sementara, yang dapat

ditunjuk sebagai PPAT Sementara itu adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai

keadaan daerah bersangkutan, yaitu Kepala Desa atau Camat (pasal 5 ayat 3 PP

No. 37 1998).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 bertentangan dengan UU

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada tanggal 20

Oktober 2004. Didalam UU No. 30 tahun 2004 pasal 15 ayat (2) huruf f

menyatakan bahwa "Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan

dengan pertanahan".

Disini terjadi perselisihan pendapat, dari BPN selaku Departemen yang

berwenang mengurusi pertanahan menyatakan bahwa yang berhak melakukan

pembuatan hukum dibidang pertanahan adalah BPN, sedangkan SK Notaris

dikeluarkan Departemen Hukum dan HAM, sehingga dari pihak BPN tetap pada

paham bahwa Notaris tidak bisa sekaligus menjadi PPAT, seorang PPAT

mempunyai SK sendiri yang dikeluarkan oleh BPN. Dengan adanya perselisihan

faham tersebut maka diambil jalan keluar untuk sementara waktu yaitu Notaris

yang tidak mempunyai SK PPAT tidak berani membuat akta otentik pembuatan

hukum dibidang pertanahan sampai ada jalan keluar untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut. dengan demikian pembuatan akta otentik perbuatan hukum

yang berkaitan dengan pertanahan masih dilakukan oleh PPAT, Notaris tidak

berwenang.
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Setelah terjadi perbuatan hukum Peralihan Hak Atas Tanah dengan cara

apapun maka pemegang Hak Atas Tanah yang baru melakukan pendaftaran Hak

Atas Tanah ke BPN setempat, sesuai dengan PP No. 24  tahun 1997.

Dalam pelaksanaan dari PP No. 24 tahun 1997 tersebut masih jauh dari

apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Sejak

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarang masih banyak kita

jumpai Peralihan Hak Atas Tanah dengan melalui PPAT tidak didaftarkan ke

Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat ( hanya sampai pada akta yang

dibuat oleh PPAT saja ).

Bahwa orang atau masyarakat masih belum memahami tentang arti

pentingnya pendaftaran tanah, sehingga menganggap bahwa setelah mereka

menerima Akta Peralihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT (dalam hal ini

PPAT Sementara Camat), sudah dianggap selesai dan dipihak lain bagi mereka

yang sudah memahami tentang pendaftaran tanah, tanahnya tidak didaftarkan, hal

ini dikarenakan terbenturnya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik tanah,

sehingga banyak tanah yang tidak didaftarkan ke BPN setempat.

Tentunya bukan hanya faktor biaya yang menjadi kendala peralihan hak

atas tanah tidak didaftarkan di BPN setempat, juga berhubungan dengan ketidak

mengertian orang atau masyarakat dalam hal pendaftaran tanah tersebut. Jika kita

lihat bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian

hukum dari pemilik tanah, seyogyanya orang atau masyarakat yang melakukan

Peralihan Hak Atas Tanah itu diikuti oleh Pendaftaran Tanah di BPN setempat.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba meneliti : "Peralihan

Hak Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Yang Tidak Didaftarkan Di BPN" (Studi

di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang akan diteliti di Kecamatan

Watulimo Kabupaten Trenggalek sesuai dengan survey dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT Sementara) tidak didaftarkan di



77

Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat ?

2. Apakah akibat hukum yang terjadi apabila Peralihan Hak Atas Tanah

dengan cara jual beli tidak didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional

(BPN) setempat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk memahami faktor apa saja penyebab Peralihan Hak Atas Tanah

dengan cara jual beli dihadapan PPAT Sementara tidak didaftarkan di

BPN setempat.

2. Untuk memahami akibat hukum yang timbul apabila Peralihan Hak Atas

Tanah dengan cara jual beli tidak didaftarkan di Badan Pertanahan

Nasional setempat.

D. Metode Penelitian

Agar tujuan penelitian yang sudah peneliti rumuskan diatas tercapai

dan bermanfaat sebagaimana dijelaskan diatas, peneliti menggunakan

langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah yuridis normatif

maksudnya adalah pembahasan dan penelitian ditujukan pada pokok

permasalahan yang terjadi, ditinjau dari sisi hukumnya, yaitu peraturan

hukum yang diterapkan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan

obyek penelitian, kurang kesadaran dan biaya relatif mahal.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan sumber hukum primer di peroleh dari Undang-Undang

No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
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tentang Pendaftaran tanah obyek penelitian yang ada hubungannya

dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang diperoleh melalui

informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya dan dokumen

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek

penelitian, dipelajari, dihimpun selanjutnya dijadikan dasar untuk

membuat suatu kesimpulan.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif

kualitatif.Maksudnya adalah teknik ini akan memberikan gambaran secara

jelas dan mendalam terkait dengan obyek penelitian, fakta-fakta, sifat-sifat

dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh standar yang harus dilakukan

dalam hal peralihan Hak Atas tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan kenyataan di lapangan.

E. Pendaftaran Tanah menurut PP No 10 Tahun 1961

Dengan lahirnya UUPA telah ada unifikasi hukum angraria nasional yang

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, sehingga merupakan suatu

jaminan bagi warga negara Indonesia yang mayoritas sebagai pemilik tanah.

Seperti yang terlihat pada pasal 19 UUPA, dapatlah diyakini bahwa kepastian

hukum menjadi jiwa UUPA. Hal inipun sesuai dengan tujuan dari UUPA itu

sendiri yaitu :

1. Peletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan
dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka
masyarakat adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertahanan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 21

21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,
Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986 hal. 26.
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Selanjutnya dalam pasal 19 UUPA dikatakan bahwa mengenai pendaftaran

tanah ini akan diatur ketentuan-ketentuannya di dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP 10/1961 (Lembaran

Negara No. 28 serta Tambahan Lembaran Negara No. 217), tentang pendaftaran

tanah. Perwujudan dari kepastian hukum itu sendiri adalah adanya dokumen yang

bernilai secara hukum terhadap kepemilikan atas sebidang atau beberapa bidang

tanah. Dokumen itu dikenal dengan nama Sertifikat hak atas tanah, yang dalam PP

10/1961 didefinisikan sebagai berikut :

Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-
sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri
Agraria, disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. Sertifikat
tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat bukti yang dimaksud dalam
pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.22

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Untuk menjamin kepastian hukum, pasal 19 (2) UUPA,

mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan

pendaftaran tanah meliputi :

”a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang bersangkutan sebagai alat

pembuktian yang kuat”. 23

Dalam pasal 23 (1), 32 (l) dan 38 (1), ditentukan pula bahwa tanah

dengan hak milik, hak guna usaha dan Hak guna bangunan harus

didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUP A. Dalam pasal 1

Peraturan Menteri Agraria No. 1/1966 selanjutnya dikatakan bahwa hak

pakai dan hak pengelolaan juga harus didaftarkan sesuai ketentuan diatas.

Rangkaian pasal di atas adalah ditujukan kepada pemegang hak-

hak atas tanah, untuk wajib mendaftarkan tanah dengan hak yang

dipegangnya berdasar ketentuan Peraturan pemerintah Ho. 10/1.961 dalam

rangka kepastian hukum hak-hak atas tanah.

22 Ibid, hal. 159
23 Ibid, hal. 11
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Dari uraian tersebut, pendaftaran tanah ini dilaksanakan disamping

untuk kepentingan pemegang hak itu sendiri juga kepentigan pemerintah

dalam rangka menginventarisasikan data-data yang berkenaan dengan hak

atas tanah menurut UUPA dan PP 10/1961.

2. Tujuan Pendaftaran Tanah.

Dengan lahirnya UUPA banyak peraturan-peraturan yang menjadi

tidak berlaku. Sehingga dengan dicabutnya beberapa peraturan warisan

kolonial diharapkan akan dicapai suatu kesederhanaan hukum, kesatuan

hukum dan kepastian hukum.

Untuk mendapat kepastian hukum yang dimaksud maka perlu

diadakan pendaftaran tanah, di samping penting pula adanya unifikasi dan

kodifikasi hukum secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-

undangan.

Disinilah letak hubungan antara maksud dan tujuan pendaftaran

tanah dengan maksud dan tujuan pembuat UUPA, yaitu menuju cita-cita

adanya kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang

sebagian besar dipegang oleh rakyat asli.

Seperti telah diuraikan di atas, pendaftaran itu meliputi 3 hal.

Data-data yang disimpan pada Kantor Pertahanan, baik mengenai objek

maupun subjek hak atas tanah disusun sedemikian rupa telitinya, agar

memudahkan bagi siapa saya yang ingin melihat data tersebut, baik calon

pembeli, kreditur atau Pemerintah sendiri dalam rangka memperlancar

setiap peralihan hak atas tanah atau dalam rangka pelaksanaan

pembangunan oleh Pemerintah.

Atas dasar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

pendaftaran tanah itu adalah :

1. Penyediaan data-data penggunaan tanah untuk Pemerintah maupun

untuk masyarakat.

2. Untuk jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang

meliputi :

a. Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi

pemegang hak.
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b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang

tanah hak ;

c. Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya.

Kedua azas di atas memenuhi azas publisitas dan azas spesialitas.

Azas publisitas yaitu azas yang menyatakan bahwa tiap orang dapat

memperoleh informasi dari Kantor Pertanahan.24

Sedangkan yang dimaksud dengan azas spesialitas adalah :

Azas yang menerangkan bahwa hak seseorang yang tercantum
dalam sertifikat itu harus secara khusus terperinci dimana letak
tanahnya sehingga dapat ditelusuri, tidak cukup dengan
menyatakan bahwa seseorang itu mempunyai satu hak atas tanah
di desa tertentu. Diterangkan dimana letak tanah tersebut,
Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dari Desa, kemudian lebih jelas
lagi dilengkapi dengan gambar tanah yang memenuhi persyaratan
secara geodesi. 25

3. Pendaftaran Tanah dan Akibat Hukumnya.

Menurut PP 10/1961, keterangan dan data pertanahan yang ada di

Kantor Pertanahan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Kelompok yang berisi keterangan tentang nama hak atas tanah, siapa

subjek haknya, peralihan dan pembebanannya jika ada terhadap hak

atas tanah tersebut. Kelompok ini dihimpun dalam "buku tanah".

2. Kelompok yang menghimpun keterangan mengenai gambar tanah,

tanda batas, gedung, jalan, luas tanah, nomor pendaftaran, uraian

tentang keadaan tanah, orang atau orang-orang yang mewujudkan

batas-batasnya. Kelompok yang memuat keterangan mengenai hal-hal

diatas dihimpun dalam "surat ukur".

Dari dua data di atas diterbitkan sertifikat tanah dengan melihat

pada ketentuan pasal 19 UUPA khususnya pada ayat 1 dan 2, maka akibat

hukum pendaftaran hak atas tanah adalah diberikannya surat tanda bukti

hak yang lazim disebut sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

24 A.P. Perlindungan, Prof, Dr,SH, Op.cit. hal. 195
25 Ibid, halaman 196



82

Untuk menjamin sampai sejauh mana kekuatan hukum suatu

sertifikat tanah, kembali dilihat tujuan pendaftaran tanah, yaitu menjamin

suatu kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ini adalah untuk

menghihdari terjadinya penerbitan tanah bukan kepada orang yang berhak

( bukan pemilik ).

Dengan dianutnya sistem negatif, maka sertifikat tanah bukanlah

satu-satunya surat bukti pemegangan hak atas tanah, sebab ada lagi bukti-

bukti lain, misalnya zegel tanah (surat bukti jual beli tanah alat atau surat

keterangan hak milik adat).

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dalam setiap

pemindahan hak atas tanah, PP 10/1961 sebagai peraturan pelaksanaan.

dari UUPA telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud

memindahkan hak atas tanah memberikan sesuatu hak "baru atau tanah,

menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai

tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal ini notaris atau camat.

F. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Pengertian peralihan Hak Atas Tanah merupakan segala usaha

peralihan Hak Atas Tanah Istimewa / dengan cara membebaskan tanah

untuk keperluan orang lain atas tanah orang lain jual beli, hibah, tukar-

menukar). Tanah istimewa adalah pencabutan Hak Atas Tanah.

Dasar peralihan Hak Atas Tanah menurut UUPA termaktub dalam

Pasal 20, 28, 35 dan 43. Pada Pasal 20 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa

Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Kemudian Pasal

28 ayat (30 dikatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan

kepada pihak lain.

Lalu pada Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa Hak Guna

Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 43 yang

intinya sepanjang tanah dikuasai oleh Negara maka tanah tersebut dapat

dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang dan Hak
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Milik dapat dialihkan kepada pihak lain jika ada perjanjian antara pihak-

pihak yang bersangkutan.

Menurut Boedi Harsono, dalam bukunya "Hukum Agraria

Indonesia" disebutkan bahwa Peralihan Hak Atas Tanah dilakukan melalui

2 (dua) cara, yaitu :

1. Pewarisan Tanpa Wasiat26

Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu Hak Atas

Tanah meninggal dunia, maka hak tersebut karena hukum beralih

kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada ahli waris yaitu

siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli

waris dan bagaimana cara pembagiannya diatur oleh hukum waris

almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh hukum tanah.

Hukum tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang

berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti

pemiliknya oleh para ahli waris.

2. Pemindahan Hak Atas Tanah27

Berada dengan beralihnya Hak Atas Tanah karena pewarisan

tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya

pemegang hal dalam perbuatan hukum pemindahan Hak Atas Tanah.

Hak Atas Tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak

lain. Bentuk pemindahan haknya bisa melalui:

a) Jual  beli

b) Tukar-menukar

c) Hibah

d) Pemberian menurut adat

e) Pemasukan dalam perusahaan / Inbreng

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pada waktu pemegang

haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak

yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya bahwa dengan

26 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembukuan UUPA. Edisi Revisi
Djambatan. Jakarta. 1997

27 Ibid
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dilakukannya perbuatan hukum tersebut, Hak Atas Tanah yang

bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Dalam hibah wasiat Hak

Atas Tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada

saat pemegang haknya meninggal dunia.

2. Jual Beli Tanah Menurut BW dan Hukum Adat

Jual beli tanah yang mengakibatkan beralihnya Hak Atas Tanah

dari Penjual kepada Pembeli termasuk bagian dari Hukum Agraria atau

Hukum Tanah. Di dalam UUPA, penjualan tanah tidak diatur secara

khusus. Namun kita dapat lihat kata-kata "Jual-Beli" pada Pasal 26 ayat

(1) UUPA disebutkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian

dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam hal jual beli

masih terdapat dualisme hukum di satu pihak menganut bentuk dan sifat

jual beli menurut hukum perdata barat KUHPerdata dan dilain pihak

menurut Hukum Adat. Oleh karena itu, mari kita uraikan satu persatu

sebagai berikut:

1. Jual Beli Tanah Menurut KUH Perdata / BW

Yang dimaksud dengan jual beli menurut KUH Perdata / BW

adalah suatu perjanjian dimana perjanjian itu, pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan Hak Milik atas suatu barang

dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan pada waktu

mengadakan transaksi jual beli.

Jual beli adalah merupakan salah satu perikatan yang lahir

karena persetujuan. Oleh karenanya suatu perikatan itu dianggap sah

apabila memenuhi persyarakatan yang diatur dalam Pasal 1320 KUP

Perdata sebagai berikut:

a) Adanya kata sepakat diantara mereka yang mengikat dirinya.

b) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian atau

kontrak

c) Adanya suatu hal tertentu sebagai obyek dari perjanjian ataupun
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kontrak itu.

d) Adanya suatu sebab yang halal

Dari uraian tersebut perlu dibahas secara rinci sebagai berikut:

a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatnya dirinya.

Untuk dapat dikatakan telah tercapai sepakat diantara kedua belah

pihak, lazimnya para pihak yang berkepentingan terlebih dahulu

mengadakan perundingan pendahuluan mengenai ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh kedua belah

pihak sebab pada asasnya para pihak bebas untuk mengadakan

suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan norma yang

hidup dalam masyarakat. Jika ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat telah disepakati kedua belah pihak barulah perjanjian itu

dibuat.

b) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian atau kontrak.

Menurut hukum pada umumnya adalah cakap bertindak

dalam hukum termasuk didalamnya adalah untuk mengadakan

suatu perjanjian. Seketika hingga sering kita mendengar adagium

"Legitima Persona Instandi Yudicio" dan hal ini kita jumpai pada

Pasal 1329 KUHP Perdata.

Menurut Pasal 1330 KUHP Perdata maka orang yang

dinyatakan cakap adalah :

(1) Orang-orang yang belum dewasa yang dimaksud adalah

mereka yang berumur 21 tahun atau belum pernah menikah

terlebih dahulu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 330

KUH Perdata.

(2) Orang-orang yang dibawah pengampunan yang dimaksud

disini adalah mereka yang menurut Pasal 433 KUH Perdata

berada dalam keadaan dungu / embesit, sakit ingatan,

pemboros, pemabuk, orang-orang ini adalah tidak cakap

bertindak sendiri dalam hukun tetapi harus dibantu

pengampunannya.

(3) Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan dalam
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Undang-Undang dan pada umumnya semua orang pada siap

Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-

persetujuan tertentu. Pada umumnya dilakukan oleh yang tidak

cakap bertindak hukum bukanlah menyebabkan /

mengakibatkan perjanjian yang dibuatnya itu batal demi hukum

melainkan pada pihak yang tidak cakap itu mungkin untuk

pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuatnya (Pasal

1331 ayat 1 dan 2 KUH Perdata).

c) Adanya suatu hal tertentu sebagai obyek dari perjanjian atau

kontrak.

Yang menjadi obyek / tujuan dari perjanjian atau kontrak

lazimnya adalah adanya suatu prestasi yang berupa memberi suatu

barang atau suatu hak diri debitur kepada kreditur (walaupun

menurut Pasal 1234 KUHPerdata suatu prestasi dapat berupa

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu).

Prestasi tersebut baik berupa hak / kewajiban bagi para

pihak yang bersangkutan harus dapat ditentukan baik bentuknya

maupun macamnya, disamping itu prestasi itu harus dihubungkan

dengan adanya suatu kepentingan yang diperbolehkan Undang-

Undang kesusilaan atau kepentingan umum dan prestasi tersebut

harus dapat dilaksanakan.

d) Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa suatu

perjanjian tanpa sebab / kuasa atau yang telah dibuat karena suatu

yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan menurut pasal 1336 KUHPerdata menentukan jika

tidak dinyatakan sesuatu sebab didalam perjanjian itu tepat ada

sesuatu sebab yang halal yang melatar belakangi dibuatnya

perjanjian tersebut maupun jika ada suatu sebab yang lain dari

yang dinyatakan dalam perjanjian itu adalah sah.

Undang-undang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa

kuasa yang halal maupun mengundang kuasa yang dilarang oleh
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undang-undang maka perjanjian yang semacam itu merupakan

perjanjian yang batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak

memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang.

2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Jual beli Hak Atas Tanah menurut hukum adapt bukan

merupakan perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1457

KUHPerdata melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa

penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual dan pembeli untuk

selamanya pada saat pembeli menyerahkan uang harga yang disepakati

kepada penjual.

Sedangkan pengertian jual beli secara umum menurut hukum

adat adalah suatu perbuatan tukar-menukar dengan uang atau

pembayaran, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang

dijualnya dan mereka berhak menerima pembayaran dan pembeli

berkewajiban menyerahkan pembayaran (uang) dan mereka berhak

menerima haknya.28

Oleh karena itu dalam hukum adat kita mengenal berbagai

istilah tentang jual beli seperti: jual beli tunai, jual beli hutang, jual beli

angsur, jual titip, jual lepas atau menurut hukum adat jawa "adol plas",

juga gadai atau dalam bahasa jawa sende atau jual tahunan.

Dalam jual beli tanah sejenis perjanjian timbale balik yang

bersifat riil dilapangan harta kekayaan merupakan salah satu bentuk

perbuatan tunai yang berobyek tanah. Intinya adalah penyerahan benda

(sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan

pembayaran tunai (seluruhnya kadang-kadang sebagian selaku kontrak

prestasi). Perbuatan "penyerahan" dinyatakan dengan istilah "Jual"

(Indonesia), "Adol Sadhe" (Jawa). Didalamnya hukum tanah, transaksi

jual beli tanah menurut hukum adat ada 3 (tiga) hal yang sering kita

jumpai antara lain:

a) Menjual gadai (Indonesia), menggadai (Minangkabau), Adol

28 Hilman Hadi, Hukum Perjanjian Menurut Hukum Adat, Alumni Bandung, 1983. hal. 88
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Sadhe (Jawa), Ngajual / gede (Sunda) yaitu menyerahkan tanah

untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan

ketentuan penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya

dengan jalan menebus kembali. Dengan menjual gadai maka

pembeli gadai mempunyai hak untuk menikmati manfaat yang

melekat pada hak milik dengan pembatasan tidak dapat menjual

lepas tanah tersebut kepada orang lain, dan tidak dapat

menyerahkannya untuk lebih dari satu musim lamanya ftual

tahunan). Dengan menjual gadai juga bolehlah bagi pembeli gadai

untuk mengajukan gadai (doorverpanden) ataupun menggadaikan

kembali / menggadai di bawah harga (doorverpanden) tanah

tersebut kepada orang lain jika ia sangat memerlukan uang, sebab

ia tidak memaksa kepada si penjual gadai untuk menebus

tanahnya. Disamping itu, pembeli gadai juga dapat mengadakan

perjanjian bagi hasil / belah pinang / paroh hasil tanam / maro dan

sebagainya. Jadi tanggungan atau jaminan tanah, bukanlah

perjanjian hutang uang dengan tanggungan atau jaminan tanah,

sehingga pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari

penjual gadai. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak

penjual gadai, bahkan hak menebus dapat beralih kepada ahli

warisnya.

b) Menjual tahunan (Indonesia), Adol Oyodan (Jawa) yaitu

menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang

tunai dengan perjanjian tanpa perbuatan hukum lagi,

tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya,

sesudah berlalu beberapa tahun / beberapa kali tanpa perbuatan

hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada

pemiliknya, sesudah berlalu beberapa tahun / beberapa kali panen

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bersama. Dengan

demikian pembeli terhadap penjual tahunan ini mempunyai hak

untuk mengolah tanah, menanami dan memetik hasilnya dan

berbuat terhadap tanah tersebut seakan miliknya sendiri. Namun
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demikian, dilarang lagi pembeli jual tahunan untuk menjual

maupun menyewakan tanah tersebut tanpa adanya ijin pemiliknya.

c) Jual lepas adalah perjanjian jual lepas tanah sekaligus selesai

dengan tercapainya persetujuan/persesuaian kehendak, diikuti

dengan ikrar/perbuatan kontrak jual beli dihadapan Kepala

Persekutuan Hukum yang kompeten, dibuktikan dengan

pembayaran harga tanah oleh pembela dengan disambut kesediaan

penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli dengan

terjadinya perjanjian itu hak miliknya atas tanah berpindah.29

Pada era sekarang ini, peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual

beli yang sering dilakukan di masyarakat adalah jual beli menurut

KUHPerdata, karena ada peraturan yang jelas. Peralihan Hak Atas Tanah

dengan cara jual beli harus dilaksanakan di hadapan PPAT dengan maksud

agar dibuatkan akta jual beli dan akta jual beli tersebut sebagai bukti jual

beli tersebut benar-benar sudah dilaksanakan.

Setelah itu untuk memperoleh surat bukti yang kuat dan lebih luas

daya pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten / Kota setempat, untuk dicatat pada buku tanah dan

Sertifikat Hak yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak

tersebut pada sertifikat haknya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat

(Pasal 23, 32, 38 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997).

Karena administrasi perdaftaran tanah yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten / Kota setempat mempunyai sifat terbuka bagi

umum, maka dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada buku tanah

haknya, bukan hanya yang memindahkan hak dan ahli warisnya tetapi

pihak ketigapun dianggap mengetahui bahwa penerima hak adalah

pemegang haknya yang baru.

3. Jual beli menurut UU No.5/1960 (UUPA)

Didalam UUPA tidak ada penjelasan mengenai apa yang

dimaksudkan dengan jual beli, tetapi meskipun demikian mengingat

29 Imam Hidayat, Hukum Adat Sketsa Azas, Liberty, Yogyakarta, hal. 28-36
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bahwa hukum agraria itu didasarkan pada hukum adat, maka berarti bahwa

sistem dan asas yang di-pakai dalam hukum tanah kita yang baru (UUPA)

adalah sistim dan asas-asas hukum tanah adat.

Oleh sebab itu pengertian jual beli tanah menurut UUPA harus

diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik

(penyerahan untuk selama-lamanya ) oleh penjual kepada pembeli, yang

pada  saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang

mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada

pembeli itu termasuk hukum agraria atau hukum tanah. Dalam pada itu

sebelum jual beli dilakukan antara pemilik tanah dan calon pembeli

tentunya  sudah dicapai kata sepakat mengenai akan dilakukannya   jual

beli tersebut. Walaupun didalam UUPA sendiri tidak mengatakannya

secara definitif masalah jual beli hak atas tanah,   namun pada  peraturan

pelaksananya yaitu peraturan Pemerintah No. 10/1961 pasal 19

mengaturnya bahwa :

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang  dengan hak atas tanah
sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang
dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut :
Pejabat) " 30

Pejabat yang dimaksud diatas yaitu pejabat yang ditunjuk menurut

ketentuan peraturan Menteri Agraria No 10 tahun 1961 antara lain :

a. Notaris.

b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat

Jendral Agraria yang   dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup

tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah, peraturan-peraturan

lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah.

c. Para pegawai pamong praja, yang pernah melakukan tugas seorang PPAT.

d. Orang-orang yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh

Direktorat Jendral Agraria.

30 Boedi Harsono, Op.Cit, hal. 190.
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G. Penyebab Peralihan Hak Atas Tanah dengan Cara Jual Beli yang Tidak

Didaftarkan di BPN Setempat

Kita semua menyadari bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas

dengan tanah, manusia berpijak diatas tanah, manusia memerlukan tanah untuk

tempat tinggal atau tempat perlindungan juga dibangun diatas tanah, guna

memenuhi kebutuhan pangan manusia juga memerlukan tanah untuk menanam

tanaman dan sebagainya.

Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung manusia tidak bisa

terlepas dari tanah. Sehingga tanah mempunyai peranan yang sangat sentral.

Dengan demikian seseorang harus memiliki tanda bukti yang kuat tentang hak

milik atas suatu tanah.

Sehubungan dengan adanya kenyataan dalam masyarakat bahwa semua

pemilik hak atas tanah belum tentu tanahnya didaftarkan di BPN setempat untuk

mendapatkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagai bukti hak milik atas

tanah guna mendapatkan perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah oleh

Pemerintah.

Demikian pula halnya yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di

Kecamatan Watulimo bahwa setelah mereka melaksanakan peralihan Hak Atas

Tanah dengan cara jual beli melalui PPAT, mereka enggan untuk menindaklanjuti

atau mendaftarkan peralihan haknya tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Trenggalek.

Sesuai hasil penelitian ini, masyarakat mempunyai alasan yang sangat kuat

mengapa mereka enggan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Trenggalek (walaupun sebenarnya sudah disarankan oleh PPAT untuk

segera mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan), yaitu antara lain :

1. Biaya pendaftaran tanah yang mahal.

2. Persyaratan yang terlalu banyak.

3. Kurangnya pengertian dari masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran

hak atas tanah di BPN.

Selain ketiga hal tersebut diatas, masyarakat memiliki satu argument yang

dijadikan pedoman yaitu meskipun tanahnya tidak didaftarkan ke Kantor
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Pertanahan sampai saat ini kepemilikan tanah yang diperoleh dengan cara

dijualbelikan ini belum pernah terjadi sengketa terutama mengenai kepemilikannya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa setelah proses peralihan Hak

Atas Tanah dengan cara jual beli selesai dengan dibuatkan Akta Jual Beli PPAT

maka masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa tanah tersebut telah berpindah

dari pemilik lama (penjual) kepada pemilik baru (pembeli).

Berkaitan dengan ke-3 alasan tersebut dapat peneliti jelaskan satu persatu

sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran Tanah yang Mahal

Alasan biaya mahal ini dikarenakan oleh sebagian besar

masyarakat/penduduk Kecamatan Watulimo yang memiliki mata

pencaharian sebagai petani atau buruh tani, masyarakat merasa terbebani

apabila biaya pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan mahal.

Seperti diceritakan oleh salah satu orang warga Kecamatan

Watulimo yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, untuk

mendaftarkan satu bidang tanah yang belum bersertifikat seseorang harus

mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Bahkan jumlah uang yang

dibayarkan dengan nilai yang tertera dalam kuitansi tidak sama, dimana

jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada yang tertera dalam kuitansi.

Jika dilihat dari penghasilan masyarakat yang tidak mendaftarkan

tanahnya, dimana penghasilan mereka sangat minim. Sehingga untuk

memenuhi kebutuhan hidup masih kesulitan. Dengan demikian mereka

tidak pernah berfikir untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, setelah mereka menerima Akta

Jual Beli dari PPAT, mereka menerima Akta Jual Beli dari PPAT tersebut

dianggap proses sudah selesai dan masyarakat memikirkan kebutuhan

hidup yang lain.

2. Persyaratan yang Terlalu Banyak

Melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat bahwa tanah yang

dijadikan transaksi jual beli adalah tanah yang belum didaftarkan atau

belum bersertifikat, sehingga yang menjadi bukti kepemilikan hak atas

tanah tersebut oleh seseorang adalah Petok D atau Leter C. dalam
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melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan apabila tanah belum

bersertifikat maka ada syarat-syarat tambahan yang ditentukan oleh Kantor

Pertanahan dan syarat-syarat itu di luar persyaratan yang telah disiapkan

oleh pendaftar hak atas tanah. Syarat-syarat tambahan tersebut biasanya

adalah :

a) Surat keterangan. Surat ini apabila terjadi perbedaan luas tanah yang

tertulis pada Leter C Desa berbeda dengan luas tanah yang tertulis

pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT).

b) Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan dari Pemilik yang lama.

c) Surat Pernyataan dari Pendaftar hak atas tanah untuk melakukan

pengukuran sebidang tanah yang akan didaftarkan.

d) Foto copy SPPT yang harus dilegalisir.

Untuk syarat b dan c di atas, selain memperbanyak persyaratan

juga memperbanyak biaya karena blangko dari surat pernyataan tersebut,

pemohon harus membeli di Kantor Pertanahan.

3. Kurangnya Pengertian dari Masyarakat Tentang Arti Pentingnya

Pendaftaran Hak Atas Tanah di BPN

Kondisi sosial masyarakat yang bependidikan sebagian besar

kurang memenuhi syarat, bagi masyarakat yang terpenting dalam proses

peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli adalah kejujuran, percaya

sepenuhnya pada Pihak Penjual.

Selain kejujuran dan percaya sepenuhnya pada Pihak Penjual, cara

berfikir masyarakat dalam hal peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual

beli hanya sampai pada tahap :

a) Setelah mereka menerima Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh

PPAT, para pelaku selaku berpikiran bahwa dengan selesainya proses

jual beli sekaligus peralihan pemilikan hak atas tanah dianggap selesai.

b) Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang diterima oleh

pelaku transaksi dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

c) Perolehan hak atas tanah dengan cara jual beli yang tidak didaftarkan

belum pernah menjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah.
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Meskipun sudah diberi penjelasan oleh PPAT tentang langkah-

langkah selanjutnya setelah proses jual beli tanah selesai, para pelaku pada

umumnya menyatakan bahwa proses cukup sampai disini karena mereka

percaya pada masing-masing pihak sekaligus percaya pada kejujuran

mereka masing-masing pihak.

Selain itu, sampai saat ini kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997 tidak diketahui oleh masyarakat dan tidak dipahami secara

mendalam oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Untuk itu diharapkan Pemerintah mengadakan sosialisasi Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ini, sehingga masyarakat bisa

mengetahui sekaligus memahami arti pentingnya sertifikat sebagai bukti

kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yang

termuat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah

peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli di Kecamatan Watulimo

Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel Peralihan Hak Atas Tanah dengan Cara Jual Beli Di

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Bulan Tahun
Frekuensi Jual

Beli

Frekuensi Peralihan
Didaftarkan

DiBPN
(%)

Januari-Desember 2009 40 Bidang 10 25%

Januari-Desember 2010 60 Bidang 20 33,33 %

Januari-Desember 2011 65 Bidang 25 38,46 %

Januari-Desember 2012 70 Bidang 40 57,14%

Sumber: Buku Register Peralihan Hak Atas Tanah PPATS (Camat Watulimo)

H. Akibat Hukum Jika Peralihan Hak Atas Tanah Tidak Didaftarkan di

Kantor Pertanahan / BPN

Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat dikatakan mempunyai

Hak Milik Atas Tanah dengan cara apapun harus memiliki bukti yang kuat dan

otentik. Cara memperoleh Hak Milik atas suatu bidang tanah tersebut bermacam-

macam. Ada yang melalui pewarisan, jual beli, hibah, tukar-pemenukar,
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pemberian menurut adat dan sebagainya yang semuanya memerlukan bukti jual

beli tentang kepemilikan haknya.

Lebih dikaji oleh peneliti secara mendalam adalah Hak Atas Tanahnya

dengan cara jual beli banyak yang tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Trenggalek.

Para pemilik Hak Atas Tanah yang baru beranggapan bahwasanya setelah

proses jual beli selesai dengan diterimanya Akta Jual Beli maka Akta ini dianggap

sebagai bukti kepemilikan Hak Atas tanah yang sah atas tanah yang baru

diperolehnya. Sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor

Pertanahan Kabupaten Trenggalek.

Biarpun dalam pasal-pasal UUPA maupun Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak menyatakan keharusan setelah

proses jual beli selesai harus didaftarkan ke BPN, namun pemilik Hak Atas Tanah

yang baru seharusnya tetap mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Trenggalek, guna mendapatkan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah

yang kuat terhadap tanah yang baru diperolehnya tersebut.

Dalam Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa "Untuk menjarnin kepastian

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, hanya

membahas tentang tujuan pendaftaran tanah yang termuat dalam pasal 3 yaitu

"Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar

agar dengan mudahnya dapat membuktikan sebagai pemegang hak yang

bersangkutan".

Dari ketentuan Pasal di atas, hanya menggambarkan tujuan pendaftaran

tanah, sehingga peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli setelah diterima

Akta Jual Beli maka akta tersebut dijadikan bukti kuat tentang peralihan hak atas

tanah. Sedangkan dilakukannya pendaftaran ke Kantor Pertanahan merupakan

suatu himbauan dari Pemerintah untuk memperoleh bukti kepemilikan Hak Atas

tanah.



96

Proses selanjutnya setelah transaksi jual beli tanah selesai dengan

dikeluarkannya Akta Jual Beli oleh PPAT maka kepemilikan Hak Atas tanah yang

terdaftar pada :

1. Buku Leter C Desa/Kelurahan dari pemilik lama akan dirubah oleh Kepala

Desa/Kepala Kelurahan atas nama pemilik yang baru.

2. SPPT dari pemilik lama diajukan perubahan ke Kantor PBB Kabupaten

setempat untuk mendapatkan perubahan nama SPPT Pemilikan yang baru.

Perubahan nama SPPT yang baru Diajukan oleh PPAT / Kepala Desa /

Kepala Kelurahan / Pemilik yang baru dengan melampirkan foto copy

Akta Jual Beli Tanah.

Apabila suatu hari nanti ada kejadian sengketa kepemilikan Hak Atas

Tanah dan tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli yang mana setelah proses

jual beli selesai dan tidak diikuti dengan pendaftaran Hak Atas Tanah ke Kantor

Pertanahan, maka Pihak Desa bisa diminta keterangan untuk menyelesaikan

masalah sengketa tersebut karena Pihak Desa mengetahui betul tentang keadaan

tanah yang menjadi sengketa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa yang

berperan untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan suatu bidang tanah.
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I. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan secara rinci di depan maka peneliti

menyimpulkan sebagai berikut:

2. Setelah proses peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli selesai dan

dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT maka proses peralihan Hak Atas

Tanah telah selesai. Walaupun tidak diikuti dengan pendaftaran tanah ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Masyarakat enggan melakukan

pendaftaran karena 3 (tiga) hal yaitu:

a) Biaya pendaftaran tanah yang mahal.

b) Persyaratan pendaftaran tanah yang rumit.

c) Kurang pengertian dari masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran

tanah.

Selain ketiga hal tersebut, masyarakat mempunyai argument

bahwa tanah yang mereka kuasai sebagai Hak Milik yang diperoleh

dengan cara membeli selama ini belum ada sengketa kepemilikannya

walaupun tidak dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Trenggalek karena masyarakat percaya bahwa satu sama lain.

3. Diharapkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri apabila melakukan

peralihan Hak Atas Tanah dengan cara jual beli selesai dan dibuatkan Akta

Jual Beli oleh PPAT maka proses selanjutnya adalah melakukan

pendaftaran Hak Atas Tanahnya tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Trenggalek.

J. Saran-Saran

Peran yang terdapat di masyarakat sering terjadi secara kepercayaan,

sehingga tidak menghindahkan akibat hukumnya seperti setelah adanya

kesepakatan terjadinya jual beli tanah tanpa balik nama, untuk itu sebaiknya

apabila terjadi jual beli tanah ataupun bangunan yang terdapat diatasnya

sebaiknya :

1. Segera melakukan baliknama dari penjual ke pembela ke Kantor

Pertanahan Setempat, hal ini untuk menghindari dikemudian hari adanya

sengketa atau permasalahan hukum.
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2. Peran serta dari aparat desa perlu, artinya supaya mewajibkan setiap

pembela apabila sudah adanya jual beli segera dibalik namakan.
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Pembayaran Klaim Terhadap Asuransi Kecelakaan Bermotor

Oleh :

1. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko (Dosen)

2. Purwanto (Mhs)

Abstraksi

Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan
asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko
yang ditemui dalam masyarakat. Persyaratan untuk mengklaim kecelakaan
terhadap roda dua yang diasuransikan sudah memberikan kemudahan.
Polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang
fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Apabila saat
mengklaim asuransi perusahaan tersebut bangkut (pailit ), maka harus ke
Pengadilan Pailiti di Jakarta Pusat.
Landasan asuransi ini selain dalam KUH Dagang dan undang-undang No. 2
tahun 1992 tentang Asuransi. Karena itu secara peraturan maka perjanjian
asuransi tersebut batal dan gugur. Karena itu secara peraturan maka
perjanjian asuransi tersebut batal dan gugur apabila syarat-syarat tersebut
tidak dipenuhi.

Kata Kunci : Pembayaran Klaim, Asuransi dn Kendaraan Bermotor

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini teknologi dibidang industri pengangkutan baik darat, laut

maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil

produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang

menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja.

Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan

persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut peumpang umum,

baik yang  melalui darat, laut, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya

yang  merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya

perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau



tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu

saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa.

Pada hakekatnya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini

dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang

mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memebrikan pelayanan yang baik

bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan

dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam

asuransi kerugian.

Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati,

disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan

masih rendahnya income per kapita masyarakat masyarakat.

Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah

dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit

dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi

(SPAJ) yang mana ketidak jujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri.

Kriteria yang diatas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi.

Untuk itulah maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh

asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam

menyampaikan produk-produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap

calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan. Di

dalam surat permintaan asuransi jiwa ( SPAJ) telah dibutuhkan bahwa setiap

keterangan yang diberikan oleh calon pemegang polis dan atau calon Tertanggung,

oleh agen tidak boleh menyembunyikan informasi apapun kepada calon pemegang

polis dan tidak memberikan keteranga yang bertentangan dengan ketentuan umum

dan ketentuan khusus polis PT Asuransi di Indonesia.

Konsekuensi nasabah membeli polis harus dengan cara tanggung jawab.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perlindungan nasabah peraturan,

perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan desakan perasuransian

terutama KUH Perdata dan KUHD sebagai acuan dalam asuransi yang kemudian

diberlakukan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah,

Keputusan Menteri, dan Peraturan-peraturan lainnya juga menyangkut polis.



Akan halnya kepada siapa seorang nasabah bisa berharap mendapat jaminan

ketenangan, tentunya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada

asuransi.Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi resiko itu atau

setidak-tidaknya membagi resikonya itu kepada pihak lain yang bersedia menerima

peralihan atau pembagian resiko tersebut. Peralihan resiko itu tidak terjadi dengan

begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memperalihkan. Hal ini harus

diperjanjikan terlebih dahulu.

Seperti yang tersebut dalam Pasal 25 KUHD, bahwa suatu pertanggungan

harus dibuat secara tertulis di dalam satu akta yang dinamakan polis. Di dalam polis

itu sendri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti

disebutkan dalam pasal 11 (bab 1) undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian. Yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban

penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-

undang No.2 tahun 1992

Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan

No. 225/KMK.017/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencamtumkan

pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu.

No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang

mencantumkan pembatasan upaya hukum, disamping itu tindakan yang dapat

dianggap memperlambat penyelesaikan atau pembayaran klaim secara wajar antara

lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang

pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.

2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim

reasuransi.

3. Menetapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.

4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengakitkan pada penyelesaian klaim yang

lain pada polis yang sama.

Di samping itu agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di Indonesia,

yakni harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang



eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris

dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka.

Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan

semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang

diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji

dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini,

tentu akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat-

akibat hukum.

Usaha untuk mengatasi resiko akibat persaingan jual beli kendaraan

bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengadakan

perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan mengalihkan sebagian atau seluruh

resiko kepada pihak lain yang mampu menerima atau dengan mengganti kerugian

kepada pembeli atau pemakaian dengan mengganti kerugian kepada orang yang

menghadapi resiko itu. Manfaat dari suatu pertanggungan bagi kehidupan

masyarakat dirasakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai

jenis pertanggungan atau asuransi dengan maksud memberikan jaminan sosial bagi

anggota masyarakat pengguna. Keberadaan asuransi kerugian, misalnya PT.

Asuransi Jasa Raharja untuk pertanggungan asuransi kecelakaan adalah perwujudan

pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara

pemberian jaminan sosial bagi segolongan masyarakat yang memang wajar

memperolehnya yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan baik yang melalui

darat, sungai/danau, laut maupun udara.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus

sebagai pertanggungan atau asuransi apabila kendaraanitu mendapat kecelakaan dan

atau hilang. Mengenai pertanggungan atau asuransi ialah untuk memberikan

jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalulintas di

luar kesalahan sendiri karena pengguna kendaraan baik pribadi atau umum yang

ditumpanginya, karena baik kecelakaan lalu lintas, maupun hilang atau cacatnya

kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja atau tidak

disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan seseorangan



menjadi luka, cacat dan meninggal dunia, sementara kendaraa bermotornyapun

rusak atau menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi.

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang

dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting,

tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peransan

Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban

kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah

santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor

dan pengendara yang menjadi korban relative cukup besar dan bermanfaat bagi para

korban dan mendapat kembali kendaraan bermotor yang rusak menjadi layak pakai

kembali.

B. Pokok Permasalahan

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua ?

2. Pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat ?

2. Bagaimanakah Analisa hukum untuk terhadap asuransi kendaraan?.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah dan memadatkan ilmu

pengetahuan hukum khususnya hukum asuransi khususnya nkendaraan bermotor.

Akan tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam membahas permasalahan dalam

ilmu pengetahuan, waktu dan hal-hal lainnya, sehingga menjadikan kewajiban

penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan di kemudian hari.

D. Metode Penelitian.

Dalam usaha untuk mencapai kelengkapan penyusunan penelitian ini ,

penulis menggunakan sumber penelitian yaitu : Penelitian Kepustakaan. Dalam hal

ini penulis membaca dan mempelajari buku-buku, surat kabar, majalah dan

penerbitan hubungan dengan obyek uraian penelitian. Adapun sumber yang didapat

dari penelitian ini yaitu :



1. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data dari bahan pustaka seperti data

sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya . Jadi,

data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk

tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka

pengumpulan datapun akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan

mengolah secara sistimatis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen

yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer,

sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan

prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis,

sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka sebagai

sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder,

dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, literature,

dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.

3. Metode Analisis Data

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi

dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan

dianalisa secara yuridis normatif dengan menggunakan uraian secara

deskriptif dan perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normatif

dan yuridis empiris.

E. Pengertian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “Verzekering” yang berarti

pertanggungan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

atau Wetboek Van Koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu

perjanjian denganmana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang



tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mungkin akandidenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan

yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu.

Ketentuan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak

tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang perlu diperhatikan dalam Pasal 246

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu :

- Adanya Kepentingan

Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif

yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak

tentu atau pasti. Unsur kepentingan adalah unsure yang mutlah harus ada pada tiap-

tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan maupun pada saat

terjadinya avemen

- Adanya Peristiwa Tak Tentu

Unsur peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa, yaitu kematian adalah

suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah “kapan”

kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa

baru ada apabila si pengguna mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian

Dating lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya

hidup orang yang bersangkutan. Lain halnya dengan pertanggungan kerugian sebab

disana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut diharapkan akan terjadi.31

- Adanya Kerugian

Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat

dikatakan  sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi

tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang

dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan

sejumlah uang tentunya yang telah disepakati pihak-pihak32

31 Emmy Pangaribuan Simanjuntak.  Hukum Pertanggungan, Penerbit Liberti, 1984 hal 34
32 Ibit, Hal 9



Jadi pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu

pengganti kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai dengan uang.

Rumusan definisi pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum

dagang (KUHD) berlaku bagi segala macam pertanggungan, dengan demikian

berlaku bagi pertanggungan kerugian maupun bagi pertanggungan sejumlah uang

atau pertanggungan jiwa.

F. Polis dan Premi di dalam Asuransi.

- Polis Asuransi

Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya

kerepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta anpara pihk yang

mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan

“polis”. Jadi polis adalah tanda bukti perjanjian tertanggungan yang merupakan

bukti tertulis.

Pada perjanjian asuransi atau Pertanggungan antara para pihak, seoranc

p%nanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu

sebagai berikut.33

a. Bila pepjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan

tertanggung yang dikuasakan tertanggung maka polis yang telah

ditandatangai oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam

tempo 24 jam (pasal 259 KUHD).

b. H)ka pertanggungan dilakuian mulai makelar asuransi (broker), maka polis

yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada

tertanggung paling lama dalam tempo 8 (delapan) hari (pasal 260 KUHD).

- Funsi Umum Polis, adalah :

a. Perjanjian pertanggungan (Contract Of IndonesIa )

b. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertangung untuk

mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tergugat akibat peristiwa

yang tIdak diduga sebelumnya dengan prinsip

33 Radiks Purbo, Op Cit. hal 59



- Untuk mengembangkan tertanggung kepada kedudukannya semula

sebelum mengalami kerugian ; atau

- Untuk mengindarkan tertanggung dari kebangkrutan

c. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung

sebagai balas jasa atau jaminan penanggung.

- Isi polis pada umumnya dalam Asuransi

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan

pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa, terdapat 8 (delapan) syarat

diantaranya yaitu :34

a. Hari ditutupnya perjanjian pertanggungan
b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas namanya sendiri atau

atas tanggungan orang ketiga.
c. Uraian yang jelas mengenai benda pertangungan atau obyek yang

dijamin
d. Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi )
e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
f. Saat mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan

oleh penjamin.
g. Jumlah uang Premi yang harus dibayar oleh si terjamin.
h. Keterangan tambaan yang perlu diketahui oleh penjamin dan janji-janji

khusus yang diadakan oleh kedua belah pihak.

- Premi Didalam Asuransi

Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban

tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh

penangung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah

pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian

penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung

berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaandan

penawaran.35

Fungsi dari premi merupkan harga pembelian dari tanggungan yang wajib

diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan

34 M.N Purwosujipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum
Pertanggungan, Jakarta : Djambatan, 1990, hal 63

35 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pengangkutan, Yogyakarta : Seksi Hukum
Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990, hal 41



pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan

mengenai pembayaran premi, biasaya tunai pada saat perjanjian pertanggungan

ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar

pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

G. Subyek dan Obyek Asuransi

- Subyek Asuransi

Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu

pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan

dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas

pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak

berkewajiban dan pihak berhak. Dengan demikian para pihak dalam perjanjian

penanggungnya yaitu penanggung dan tertanggung.36

Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

bisa disampaikan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi,

yaitu :

a. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam

bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan resiko atas harta bendanya,

ats peralihan resiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk

membayara resmi.

b. Pihak penanggung, yakni pihak yangmau menerima resiko atas harta benda

orang lain, dengan suatu kontra presentasi berupa premi. Dengan demikian

apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggunglah

yang memberi ganti rugi.

- Obyek Asuransi

Yang dipergunakan pada umumnya adalah harta benda seseorang atau

tepatnya milik atas harta benda, misalnya ; rumah, bangunan, perhiasan dan

benda berharga lainya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang pertanggungkan

adalah sama dengan benda pertanggungan.

36 Ibid, hal 34



Disamping itu bisa terjadi bahwa obyek pertanggungan tidak sama dengan

benda pertanggungan. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda

pertanggungan adalah tanggung jawab pemilik kendaraanitu membuat celaka

orang lain.

Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (obyek asuransi), yaitu :

a. Resiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan

b. Hak milik atas benda

c. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

Obyek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan “ Kepintangan”

kepintangan merupakan unsur utama dlam pertanggungan Pasal 250 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa bila pada waktu

pertanggungan seorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda

yang dipertanggungkan, penanggung tidak wajib memberi ganti rugi.

Mengingat pentingnya obyek pertanggungan tersebut maka tidak setipa

kepentingan dapat dipertanggungkan. Agar dapat dipertanggungkan,

kepentingan yang dimaksud harus memenuhi syarat tertentu.

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan,

bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :

a. Dapat dinilai dengan sejumlah uang

b. Dapat diancam oleh macam bahaya

c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang

Ada kalanya diadakan asuransi terhdap kemungkina orang menderita

karena tidak mendapat untung dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini tidak ada

suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan

sebagainya. Jadi selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu benda

yang terlihat sebagai barang terkena suatu macam bahaya.37

a. Benda Pertanggungan

Jika seorang pemilik rumah mempertanggungkan rumahnya terhadap

bahaya kebakaran , maka disini benda pertanggungannya ialah apa yang

menjadi obyek dari bahaya itu, yaitu rumahnya. Kerugian yang timbul

37 Wirjono Jodikoro, ,Asuransi di Indonesia, penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1994, hal 41



disebabkan terbakarnya rumah, maka pemilik menderita suatu kehilangan yang

akan diganti kerugiannya oleh penanggung dan rumah itulah  yang terkena.

Dalam hal ini benda pertanggungannya jatuh bersamaan dengan pokok

pertanggungannya.38

b. Kepentingan Yang Tidak Jatuh Bersama Dengan Benda Pertanggungan.

Ada pertanggungan dimana benda pertanggungannya dan pokok

pertanggungannya tidak jatuh bersama. Pokok pertanggungan berbeda dengan

benda pertanggungan, walaupun sering dikemukakan bahwa pokok

penanggungan dan benda pertanggungan itu adalah identik.

Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif

yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak

tentu atau tidak pasti. Unsur kepentingan adalah unsure mutlak harus ada pada

tiap-tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan maupun pada

saat terjadinya evenemen.

Molengraff mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan

ialah harta kekayaan atau sebagian dari harta kekayaan tertanggung yang

dipertanggungkan yang mungkin diserang bahaya. Definisi Molengraff ini

menunjuk langsung pada benda, yakni harta kekayaan.

Namun hal ini sulit dijelaskan pada pertanggungan kendaraan bermotor

dengan WA (Wettelijke Annsprakelijkeheid), yaitu pertanggungan tanggung

jawab menurut hukum. Pada pertentangan jenis ini yang merupakan

kepentingan ialah kewajiban tertanggung menurut hukum terhadap kerugian

pada pihak ketig. Jadi singkatnya menurut Purwosutjipto, kepentingan adalah

hak dan kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan.

H. Tujuan Pertanggungan atau Asuransi Kendaraan Bermotor

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih

pasti menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik

karena hilangnya atau cacat dan rusak kendaraan-kendaraan bermotor atau sebab-

sebab yang lain. Resiko adalah kewajiabn menanggung atau memikul kerugian

38 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op Cit, Hal  13 : 14



sebagai akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahan, yang menimpa kendaraan

bermotor menjadi miliknya.

Besarnya resiko tersebut dapat diukur dengan nilai kendaraana yang terkena

bahaya dan hal ini tentu saja merugikan pemiliknya. Maka makin besar kendaraan

bermotor yang dimiliki seseorang makin besar pula resikonya menghadapi hilang,

rusak, atau tabrakan dalam kecelakaan

Banyak diantara sebab-sebab yang menjadikan pengurangan nilai itu dapat

dicegah dan sudah diperkirakan terjadinya, misalanya keusangan (slijtage), yaitu

sesuatu kendaraan bermotor karena dipakai. Tetapi banyak juga sebab-sebab yang

mengurangi nilai kendaraan bermotor itu mempunyai itu mempunyai sifat yang

tidak dapat dipastikan terlebih dahulu dan tidak dapat dicegah, misalnya :

kebakaran, kecurigaan, tabrakan kendaraan bermotor dan lain sebagainya

Resiko tabrakan kendaraan bermotor yang tidak parah masih dapat

ditanggulanggi oleh pemiliknya sendiri dengan uang tabungan atau modal cadangan

yang disimpannya. Tetapi kalau resiko tabrakan itu menimbulkan korban dan

menimbulkan kerugian besar jumlahnya, akan terasa berat bagi pemilik kendaraan

itu akan jatuh pailit bila dia memiliki perusahaan kendaraan bermotor. Untuk

menghindar hal tersebut maka diusahakan agar resiko itu dapat diperingan atau

dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan

sebelumnya. Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi resiko atas

harta

Kekayaan termasuk kendaraan bermotor bermaksud untuk mengalihkan

resikonya itu atau setidak-tidaknya membagi resiko itu dengan pihak lain yang

bersedia menerima peralihan atau membagi resiko tersebut.

Perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih resiko itu disebut :

Perusahaan pertanggungan atau perusahaan asuransi pengalihan resiko tersebut

dilakukan oleh pemilik harta benda, agar ia dapat menjalankan usahanya dengan

tenang dan tanpa kuatir akan kemungkinan adanya kerugian besar yang akan

membuatnya pailit atau jatuh miskin. Perusahaan pertanggungan atau asuransi

kendaraan bermotor dalam hal ini menjadi penanggung sedangkan pemilik

kendaraan bermotor itu disebut tertanggung. Jaman dahulu penanggungitu



berbentuk orang pribadi, sedangkan pada saat sekarang sudah berubah menjadi

suatu badan hukum, yaitu Perseroaan terbatas, Perusahaan Umum dan lain

sebagainya.

Dengan demikian tampak tujuan perjanjian asuransi adalah : Mengalihkan

segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan

terjadinya kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian.19

Setiap asuransi pada prinsipnya meruapakan saling menanggung. Dengan

tidak disadari para tertanggung dalam satu pertanggungan merupakan suatu

paguyupan (gemeenschap). Dan diantaranya banyak tetanggung tersebut pada

umumnya hanya satu atau dua orang tanggung itu cukup dibayar dengan sebagian

dari uang premi yang telah diterima oleh penanggung dari para tertanggung yang

jumlahnya tidak sedikit. Jadi semakin banyak jumlah tertanggung yang khawatir

akan suatu resiko umumnya penanggung semakin untung. Kalau misalnya

tertanggung pada satu macam yang mengalami evemen, yang berakibat penanggung

harus mengganti kerugian atas suatu kecelakaan kendaraan bermotor diambilkan

dari uang premi yang telah dibayar oleh tertanggung dalam macam resiko yang

dipilih yang sudah diterima penanggung.

I. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Asuransi kerugian atau asuransi umum (general insurance) merupakan

penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Penjamin ini bersifat jangka pendek (shor term ) biasanya satu tahun.

Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan

dan sifatnya jangka panjang (long term ).

Seseuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang

usaha perasuransian, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan

yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada

perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutma untuk mengurangi resiko-

19 Ibid hal 25



resiko melainkan menciptkan resiko. Akan tetapi sungguhpun demikian, antar

asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu

dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko.Dalam pasal 246 KUHD

memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau

pertanggungan adalah suatu perjajian, dengan nama seorang penanggung

mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,

untuk memberikan penyantunan kepadanya karena kerugian , kerusakan,

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena

suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu

perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang

satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri tetapi kemudian

mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai

tertanggung atau kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko.

Sedangkan pihk yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama

dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima

resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (biasanya

perusahaan pertanggungan / asuransi ).

Kewajiban utama penanggung dalamperjanjianasuransi sebenarnya adalah

memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu

merupakan kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak suatu peristiwa yang

diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya,

pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak

terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk

samapai pada suatu keadaan dimana penanggung / perusahaan harus bernar-

benar memberi ganti kerugian harus dipenuhi 3 tiga syarat berikut :

a. Harus terjadi  peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan

b. Pihak tertanggung harus menderita kerugian

c. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian.



Apabila suatu kerugian terjadi akibat dari suatu peristiwa yang tidak

tertentu yang tidak diperjanjian, maka tentu saja penanggung harus memenuhi

kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap

kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan

kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu

rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan

criteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikan kepada

tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis

tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung.

Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan peristiwa-peristiwa yang

diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

Biasanya dalam praktek sehari-hari polis yang dikeluarkan oleh

perusahaan asuransi masih harus ditambah / diubah untuk memenuhi berbagai

kebutuhan antara lain kemungkinan perubahan keadaan, pemindahan tangan

nama dan sebagainya. Setiap perubahan / penambahan, baik yang bersifat syarat

/ bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar

perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat pada pihak.

Mengenai masalah ini, menurut ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Udang

Hukum Dagang (KUHD),

Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hak
milinya, maka pertanggungan berjalan terus guna keuntungan hak
keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungan itu
tidak dioperkan,mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang
tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru
tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang
sebaliknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila
pada waktu barang itu dikual telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila
pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli
atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan
si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang
yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu sementara tetap akan
berjalan guna keuntungannya”



Dari ketentuan pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda

maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan

alasan karena mobil itu berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih

harus membayar cicilan mobil tersebut. Kecuali pada saat mobil di curi, mobil

itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan

BPKB telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan

BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi

tersebut.

J. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pihak asuransi akan memberikan kendaraan bermotor dengan penetapan

jumlah pertanggungan lebih besar atau lebih kecil dari harga pasaran yang perlu

diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk jumlah pertanggungan

lebih kecil dari harga pasar.

Resiko yang tidak dijamin asuransi. Asuransi kendaraan bermotor tidak

menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh : beberapa

perusahaan memberikan peraturan yang berbeda)

1. Kehilangan keuntungan / penghasilan

2. Akibat perbuatan jahat tertanggung , suami/istri/anak/saudara, orang

yang sepengetahuan/seijin tertanggung, orang yang bekerja pada

tertanggung.

3. Akibat menarik/mendorong kendaraan lain, menarik trailer, belajar

mengemudi,pawai, melakukan tindak kejahatan, kelebihan muatan,

dijalankan oleh orang yang sedang dipengaruhi minuman keras,

penggelapan.

4. Keausan material pada kendaraan, karat

5. Perang

6. Reaksi / radiasi nuklir

7. Akibat serangga atau binatang kecil

8. Dikemudikan diatas jalan terlarang / melewati jalan tertutup

9. Pengemudi tidak memiliki SIM yang sah



10. Dipergunakan dalam perlombaan keterampilan

11. Kendaraan dijalankan dalam keadaan rusak / tidak layak jalan.

K. Analisa Hukum Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor baik Roda Dua

Maupun Empat

Perjanjian asuransi (pasal 246 KUHD dan pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian ) terdiri dari beberapa unsure, setidaknya

adalah : Penanggung (Perusahaan Asuransi), tertanggung (nasabah), Premi,

Peristiwa yang belum pasti, kerugian. Jadi premi merupakan salah satu unsur

yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Menurut perumusan kedua pasal

diatas, seorang Penanggung mendapat Premi , dan premi itu menurut pasal 256

(7) KUHD harus dinyatakan dalam Polis. Menurut Dorhout Mess, bahwa

penanggung tidak akan mengambil alih resiko orang lain hanya berdsarkan rasa

perikemanusiaan saja, akan tetapi sebagai kontra prestasi dimintanya

pembayaran premi dari tertanggung.

Menurut Soenawar Soekowati, bahwa dalam perjanjian pertanggungan itu

seolah-olah terjadi suatu jual beli “kepastian”, yaitu suatu kepastian yang akan

memadai derita material, apabila terjadi suatu peristiwa yang  merugikan itu.

Dan harga pembelian itu berwujud pembayaran-pembayaran periode yang

dinamakan premi.

Suatu teknik asuransi yang membutuhkan penyelidikan secara ilmiah

dengan menggunakan static. Biasanya premi itu ditetapkan secara prosentase

dari jumlah uang yang dijamin dan dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan

penerimaan premi itu dapat dibayar sekaligus atau berangsur-angsur misalnya

tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan dibayar premi.

Premi Restorno, istilah lainnya adalah ristonorno, return of premium.

Molengraaf mengatakan : Restorno / ristorno adalah pengembalian dari premi

yang telah diterima dari penanggung atau peniadaan dari kewajiban tertanggung

untuk membayar premi, berdasarkan adanya tidak terjadinya atau hilangnya

resiko.



Premi restorno diatur dalam pasal  281 KUHD, dimana unsure itikad baik

dipentingkan. Dalam hal adanya itikad buruk, tipu muslihat, penipuan atau

kecurangan dari tertanggal, maka penanggung tetap berhak atas premi, pasal

282 KUHD asuransi batal

Perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta yang dinamakan

Polis. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa : suatu pertanggungan harus dibuat

secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Ali Rido mengatakan, bahwa polis adalah suatu alat yang ditandatangani

oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.

Molegraaf mengatakan, bahwa polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak,

dimana diuraiakan dengan syarat-syarat apa penanggung menerima perjanjian

asuransi.

Isi dan bentuk suatu polis harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

pasal 256 KUHD, ( kecuali polis asuransi jiwa ) maka semua polis harus

menyebutkan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan

2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas

tanggungan seseorang ketiga

3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan

4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan

5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung

6. Saat pada mana hanya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan

saat berakhirnya.

7. Premi pertanggungan tersebut.

8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung

untuk diketahuinya, dan segala yang diperjanjikan antara pihak

Syarat umum polis 256 KUHD di atas berlaku sebagai syarat umum

dengan tidak menyebutkan secara khusus kelompok asuransinya. Dalam

asuransi kebakaran maka syarat polis pasal 256 ditambah syarat khusus pasal

592 KUHD.



Dalam asuransi bahaya yang mengancam hasil pertanian (pasal 256 dan

299 KUHD), untuk asuransi pengangkutan di darat dan di sungai (pasal 256 dan

648 KUHD ). Khusus bagi asuransi jiwa berlaku syarat-syarat polis tersendiri

yang diatur dalam pasal 304 KUHD, yaitu

1. Hari ditutupnya pertanggungan

2. Nasi si tertanggung

3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan

4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi sipenanggung

5. Jumlah uang untuk nama diadakan pertanggungan

6. Premi pertanggungan tersebut.

Hal terpenting dalam perjanjian asuransi adalah menetapkan kapan saat

perjanjian itu dianggap lahir. Sebab hal ini turut menentukan diterima /

ditolahnya tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992

tentang Usaha Peransurasian maka asuransi adalah Perjanjian. Landasan

asuransi ini selain dalam KUHD sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam pasal

1774 KUHPerdata termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Oleh karena itu

perjanjian asuransi berlaku juga pasal-pasal  (ketentuan umum ) bagi perikatan

(perjanjian) pada umumnya yang tercantum dalam KUHPPerdata dari pasal

1313 KUHPerdata dan seterusnya. Dalam pasal 255 KUHD dikatakan bahwa

pertanggungn harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dinamakan Polis.

Dengan demikian kapan dianggap perjanjian asuransi itu lahir.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, baik dijelaskan dulu bahwa dalam

hukum dikenal 3 macam bentuk perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian formil

2. Perjanjian Riil

3. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian Formil adalah suatu perjanjian yang baru sah (baru mempunyai

akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban ) apabila sudah atau telah dibuat

suatu akta tanpa adanya akta maka perjanjian ini adalah batal. Jika disini akta

merupakan syarat mutlak bagi sahnya perjanjian maka contohnya adalah :



perjanjian hak tanggungan, pertanggungan PT. Perjanjian Riil adalah suatu

perjanjian yang harus diikuti dengan penyerahan, contoh : perjanjian pinjam-

meminjam. Perjanjian menitipkan barang dan lain-lain. Dalam hal ini perjanjian

belum ada bila sampai perundingan (maka sepakat) saja, maka perjanjianitu

belum dianggap lahir.

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang sangat sederhana, adanya

perjanjian cukup dengan adanya dari pihak-pihak. Berdasarkan kerangka hukum

diatas, kapan perjanjian asuransi dianggap lahir? Jika hanya pasal 255 KUHD

yang dilihat, maka perjanjian asuransi dianggap lahir bila akta (polis) nya sudah

ada. Ketentuan perjanjian asuransi yang menurut pasal 255 KUHD adalah

formil hal ini kemudian dikalahkan oleh pasal 257 (1) yang berbunyi : “

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup. Hak-hak dan

kwajiban-kewajiban bertimbal balik dari sipenanggung dan si tertanggung mulai

berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Jadi berdasarkan pasal 527 (1) KUHD itu, perjanjian asuransi adalah suatu

perjanjian yang konsensuil. Dengan demikian asuransi dianggap lahir semenjak

adanya kata sepakat. Dalam praktek “kata sepakat” dalam perjanjian asuransi

identik dengan tindakan si tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi

disertai pembayar dan penanggung menyatakan setuju meskipun polis belum

dikeluarkan.

L. Kesimpulan

1. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan

asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko

yang ditemui dalam masyarakat. Persyaratan untuk mengklaim kecelakaan

terhadap roda dua yang diasuransikan sudah memberikan kemudahan.

2. Polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang

fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Apabila saat

mengklaim asuransi perusahaan tersebut bangkut (pailit ), maka harus ke

Pengadilan Pailiti di Jakarta Pusat.



3. Landasan asuransi ini selain dalam KUH Dagang dan undang-undang No. 2

tahun 1992 tentang Asuransi. Karena itu secara peraturan maka perjanjian

asuransi tersebut batal dan gugur. Karena itu secara peraturan maka

perjanjian asuransi tersebut batal dan gugur apabila syarat-syarat tersebut

tidak dipenuhi.

M. Saran-saran

1. perbuatan perjanjian harus jelas dikarenakan apabila suatu saat barang  yang

diasuransikan khususnya kendaraan bermotor hilang, maka perusahaan

tersebut dengan perjanjian tersebut harus mengganti motor tersebut.

2. Perlunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perusahaan

peransurasian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan

pialang asuransi, dan perusahaan pialang asuransi ) diwajibkan untuk

menyampaikan laporan secara periodic. Laporan yang wajib disampaikan

meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap

ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi

maupun sanksi denda. Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi.
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