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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Modal Ventura 

1. Pengertian Modal Ventura 

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa 

Inggris yaitu Venture Capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung 

risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman 

modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan, atau dapat 

pula diartikan sebagai usaha15. Menurut Dictionary of Business, modal ventura 

adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu 

perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi 

keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. 

Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi16. 

Istilah modal ventura menurut The Encyclopedia of Private Equity and 

Venture Capital dapat diartikan sebagai serangkaian kesempatan untuk 

melakukan investasi; bisnis yang menjanjikan; modal dan pendampingan 

manajemen yang disediakan oleh individu maupun perusahaan. The Bank of 

England Quarterly Buletin juga memberikan pengertian modal ventura adalah 

suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat 

enterpreneur dengan skill finansial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan 

                                                        
15 Martono. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Ekonasia Fakultas Ekonomi UII: 

Yogyakarta. Hlm. 127 
16 Munir Fuady. 2009. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. 

PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 125 
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karenanya akan mendapatkan capital gains, yang bersifat long terms (Venture 

capital as an activity, which whom the investors support entrepreneur’s talent 

with financial skill and business to take an advantage from market and 

therefore, if will get a long term capital gains)17. 

Selanjutnya, pengertian Modal Ventura (Venture Capital Company) 

menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha 

pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima 

bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam 

bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, 

dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Definisi yang 

sama diulang kembali pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura18. 

2. Dasar Hukum Modal Ventura 

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang 

keberadaannya masih relatif baru. Jika ditinjau dari aspek historis, 

perkembangan modal ventura telah mengalami progresivitas dengan adanya 

beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala aspek 

tentang modal ventura. aturan perundang-undangan tersebut yakni19: 

1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa modal ventura 

                                                        
17 Ibid. Hlm.128 
18 Miranda Nasihin. 2012. Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan. Cetakan I. 

Buku Pintar. Yogyakarta. Hlm. 112 
19 Heru Soepraptomo. 2014. Hukum Lembaga Pembiayaan. PPS Unpad: Bandung. Hlm. 

74 
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diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan. Dalam 

keputusan tersebut ditentukan bahwa perusahaan modal ventura adalah 

badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk 

penyertaan modal kedalamsuatu perusahaan yang menerima bantuan 

pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Bentuk hukum perusahaan 

modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Saham 

perusahaan modal ventura dapat dimiliki oleh WNI dan/ atau badan 

hukum Indonesia (usaha patungan). 

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Aturan 

ini merupakan aturan pelaksana dari keputusan yang telah dijelaskan 

diatas. Dalam aturan ini dijabarkan mengenai tujuan dari adanya 

pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha. Selain 

itu Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat 

sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penarikan 

kembali penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dalam 

segala bentuknya, dilaporkan kepada menteri keuangan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar 

berdirinya perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia, yakni 

PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia (BAHANA), yang saham-

sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 juga 
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merupakan dasar hukum dan tonggak sejarah mengenai berdirinya 

perusahaan modal ventura di Indonesia. 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Perusahaan modal ventura dapat berupa badan hukum yang dapat 

berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Perseroan yang 

modalnya terbagi dalam bentuk saham, maka bentuk penyertaan modal 

pada perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan investasi 

pembelian saham. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa 

suatu badan usaha dapat menjadi perusahaan modal ventura apabila 

telah melakukan jual beli di pasar modal sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dimana 

menjadikan koperasi sebagai salah satu subjek yang dapat menjadi 

perusahaan modal ventura. dalam pasal 41 dan 42 undang-undang 

tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyertaan modal yang 

menjadi tujuan dari pembiayaan modal ventura. 

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaanya. Undang-undang ini berlaku 

apabila perusahaan modal ventura berurusan dengan pendaftaran, 

pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan. 

7) Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan Juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
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Nomor 18/ PMK. 010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. 

Kedua aturan tersebut merupakan pembaharuan dari aturan yuridis 

beserta pelaksana terdahulu yang mengatur tentang pembiayaan modal 

ventura. 

3. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura 

Sebagai institusi bisnis, usaha modal ventura memiliki orientasi untuk 

memperoleh keuntungan yang besar mengingat usaha jenis ini mempunyai 

tingkat resiko yang tinggi (high risk). Meskipun demikian, bukan berarti usaha 

modal ventura ini tidak mempunyai misi Humanistik (Humantistic 

Institution), yaitu lembaga penolong bagi usaha yang masih lemah. Di sini 

usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan 

usaha, khususnya bagi usaha kecil yang terdapat di Indonesia20. Berdasarkan 

ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, tujuan dari 

adanya pembiayaan modal jenis ini antara lain21: 

a) Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru; 

b) Membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam 

pengembangan usahanya terutama pada tahap awal; 

c) Membantu perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau 

pada tahap mengalami kemunduran; 

                                                        
20 Agnes Sawir. 2009. Kebijakan Pendanaan dan Rekonstruksi Perusahaan. Edisi III. PT 

Gramedia Utama: Yogyakarta. Hlm. 137 
21 Ahmad Muliadi. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Cetakan-I. Akademia Pustaka. 

Jakarta. Hlm. 142 
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d) Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama prosuk 

teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan 

kredit bank; 

e) Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri; 

f) Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (research and 

development); 

g) Mengembangkan teknologi barudan alih teknologi; 

h) Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan. 

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura ini 

hanya mengkhususkan pada program pembinaan usaha bagi usaha kecil 

sebagai ciri khasnya. Bantuan keuangan yang diberikan bersifat sebagai 

penyertaan modal saham (equity share) yang ditambah dengan pinjaman 

jangka menengah dan panjang. Disamping itu diberikan juga bantuan 

manajemen secara langsung maupun yang bersifat konsultasi. Dengan pola 

penyertaan saham dalam usaha kecil perusahaan modal ventura telah berperan 

secara nyata dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan yang 

dibantunya. Selain dari berbagai macam tujuan sebagaimana yang telah 

diuraikan diatas, pembiayaan modal ventura juga memiliki beberapa manfaat, 

antara lain22:  

1) Memungkinkan Berhasilnya Usaha Lebih Besar 

Sebuah perusahaan yang tidak memiliki kriteria mumpuni dalam 

menjalankan usahanya akan menghadapi risiko investasi yang akan 

                                                        
22 Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 25 
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menghancurkan usahanya yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi 

besar untuk berkembang. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki 

kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai mitra 

usaha, risiko usaha tersebut dapat dikurangi. 

2) Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Keuntungan 

Pembiayaan melalui modal ventura merupakan bentuk penyertaan 

modal, sehingga investee company tidak perlu mengeluarkan biaya rutin 

dalam bentuk bunga dan cicilan pinjaman yang akan mempengaruhi 

cashflow perusahaan. Jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif 

panjang, sehingga perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk 

investasi jangka panjang pula. Penambahan modal perusahaan yang 

bersumber dari penyertaan modal ventura akan memperkecil rasio debt 

equity perusahaan yang secara langsung tentu akan memperkecil beban 

biaya bunga. Kecilnya beban biaya bunga yang ditanggung jelas akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperbesar perolehan laba 

operasinya. 

3) Meningkatkan Bankabilitas 

Perusahaan yang baru didirikan sering mengalami kesulitan 

memperoleh pembiayaan karena memiliki tim manajemen yang lemah di 

samping struktur permodalan yang kuat. Akibatnya, pemilik dan kurang 

berminat memberi pinjaman kepada perusahaan baru, masuknya 

perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan yang bersangkutan jelas 
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akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditur pada perusahaan 

tersebut. 

4) Meningkatkan Likuiditas Keuangan 

Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal akan 

mengurangi beban biaya bunga perusahaan. Di samping itu, likuiditas 

perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban 

pembayaran cicilan atas pinjaman seperti halnya kalau menerima 

pembiayaan kredit melalui bank. Oleh karena itu, penyertaan modal 

ventura secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya 

likuiditas keuangan perusahaan. 

5) Meningkatkan Efisiensi Pendistribusian Produk 

Pada awal berproduksinya perusahaan biasanya jumlah produk 

tidak akan efisien apabila pendistribusian ditangani sendiri karena volume 

produksi belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk 

mengatasi keterbatasan ini perusahaan modal ventura yang memiliki 

jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk 

membiayai dengan cara penyertaan modal pada perusahaan pasangan 

usahanya. 

4. Karateristik Modal Ventura 

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk 

pernyataan modal equity ke dalam perusahaan pasangan usaha. Pernyertaan 

modal oleh perusahaan modal ventura ini tidak dapat disamakan dengan 

penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan 
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lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan 

modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa 

karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai 

berikut23: 

a) Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura tidak hanya 

menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam 

manajemen perusahaan yang dibentuknya. 

b) Investasi yang dilakukan tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat 

sementara, untuk kemudian hingga jangka waktunya berakhir 

dilakukan divestasi. 

c) Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan 

keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif 

tinggi pula. 

d) Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan 

pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan 

investasi jangka menengah atau jangka panjang. 

e) Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan/ collateral sehingga 

dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. 

f) Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, 

tetapi dalam bentuk partisipasi equity/ saham, atau setidak-tidaknya 

loan/ pinjaman yang dapat dilakukan ke equity/ saham. Sehingga 

                                                        
23 Rahman, Hassanudin. 2008. Segi-Segi dan Manajemen Modal Ventura.  Cetakan ke-2 

Citra Aditya Bhakti: Bandung. Hlm. 53 
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return/ kembalinya yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura 

bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden/ 

pembagian laba dan capital gain/ laba. 

g) Prototype/ model dari pembiayaan dengan modal ventura adalah 

pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan 

baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang. 

h) Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang 

tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan. 

5. Para Pihak dalam Pembiaayan Modal Ventura 

a. Skema Pembiayaan Modal Ventura 

Bagan 2.1 Skema Pembiayaan Modal Ventura 
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b. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Modal Ventura 

1) Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan 

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan 

usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam 

suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee 

Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan 

saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/ atau 

pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha24. 

2) Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 

tentang Perusahaan Modal Ventura pasal 1 angka 3, yang dimaksud 

dengan Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan atau usaha 

mikro, kecil, dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/ 

atau penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura25. 

3) Pihak Penyandang Dana 

Adakalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak 

penyandang dana dan pihak ketiga. Pihak penyandang dana ini sendiri 

dapat berupa perusahaan modal ventura yaitu para pemegang saham 

dan pihak ketiga adalah suatu lembaga di luar perusahaan modal 

                                                        
24 Kadarisman, KPHN Hoediono. 2010. Modal Ventura Alternatif Pembaiayaan Usaha 

Masa Depan. Jakarta: IBEC. Hlm. 23 
25 Loc.Cit.  
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ventura yang menyalurkan dananya untuk kegiatan modal ventura. 

Misalnya sebagaian dari dana bank yang disalurkan untuk kegiatan 

modal ventura26. 

4) Notaris 

Hubungan kontrak antara Perusahaan Modal Ventura dengan 

Perusahaan Pasangan Usaha dalam bentuk tertulis mewajibkan adanya 

notaris yang merupakan salah satu pihak dalam kegiatan bisnis 

pembiayaan dalam pembentukan akta-akta/ perjanjian-perjanjian 

sebagai alat bukti bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan 

perjanjian. 

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pembiaayan Modal 

Ventura 

1) Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Ventura 

Perusahaan Modal Ventura memiliki hak dan kewajiban dalam 

pembiayaannya terhadap perusahaan pasangan usaha. Hak dan 

kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut27: 

a) Wajib memiliki piutang pembiayaan minimal 40% dari 

keseluruhan aktiva perusahaan pasangan usaha. 

b) Tidak dikenai pajak pertambahan nilai terhadap jasa modal 

ventura yang diberikan. 

c) Tidak dikenai pajak penghasilan, mengingat perusahaan modal 

ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk 

                                                        
26 Ibid. Hlm 24 
27 Ahmad Muliadi. Op.Cit. Hlm. 146  
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penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang belum 

memiliki akses ke bursa efek. 

d) Menerapkan sistem lembaga keuangan ramah lingkungan 

hidup, yaitu suatu sistem lembaga keuangan yang menerapkan 

persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga 

keuangan non bank. 

2) Hak dan Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha 

Perusahaan pasangan usaha memiliki hak dan kewajiban untuk 

memperhatikan calon Perusahaan Modal Ventura yang akan 

membiayai bisnisnya, dimana hal-hal yang harus diperhatikan 

antara lain28: 

a) Kualitas dan karateristik perusahaan pasangan usaha yang 

berkaitan dengan komitmen kepada manajemen perusahaan, 

kesabaran dalam menerima return on investment, kejujuran, 

kemudahan dalam bekerjasama, cepat dan efisien dalam 

pemberian respons. 

b) Pengalaman dari perusahaan modal ventura dan track record 

yang berhubungan dengan reputasi dan lamanya perusahaan 

tersebut telah beroperasi. 

c) Pertimbangan finansial yang meliputi biaya dalam pengadaan 

dana, kemungkinan pembelian kembali equity yang sudah 

                                                        
28 Ibid. Hlm. 149 
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terjual serta kapasitas kekuatan finansial dari perusahaan 

pasangan usaha. 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura 
dengan Perusahaan Pasangan Usaha 
 
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
 

a. Unsur-Unsur Perjanjian Modal Ventura 

Jika ditinjau secara fundamental/ dasar, unsur-unsur yang harus 

melekat pada perjanjian pembiayaan modal ventura adalah sebagai 

berikut29: 

1) Unsur Esensialia, yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada di 

dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur 

tersebut, perjanjian tak mungkin ada. 

2) Unsur Naturalia, yaitu unsur perjanjian yang oleh undang-undang 

diatur, tetapi oleh para pihak dapat dirubah atau diganti. 

Maksudnya adalah unsur tersebut oleh undang-undang diatur 

dengan hukum yang mengatur atau menambah (regelend atau 

aanvullend recht). 

3) Unsur Accidentalia, yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh 

para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal 

tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda 

pelengkap tertentu bisa dikecualikan. 

                                                        
29 Hasbullah. 2011. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Ind 

Hill: Jakarta. Hlm. 129 
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Dari apa yang telah dijabarkan diatas, ditambah dengan kondisi 

empiris dalam suatu perikatan/ perjanjian, unsur-unsur yang ada dalam suatu 

perjanjian dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut30: 

a) Adanya pihak-pihak sebagai subjek perjanjian tersebut, dimana harus 

terdiri dari minimal dua orang. Subjek perjanjian bisa berupa 

perseorangan atau badan hukum. 

b) Adanya asas konsensualitas, dimana para pihak yang ada dalam 

perjanjian harus menyetujui isi dari perjanjian yang dibuat. 

c) Para pihak memiliki tujuan bersama melalui perjanjian sebagai sarana 

untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

d) Adanya prestasi yang dilaksanakan, dimana para pihak tidak hanya 

memiliki masing-masing hak yang diperoleh dalam perjanjian namun 

juga wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur 

dalam perjanjian. 

e) Adanya syarat-syarat tertentu, dimana merupakan suatu keharusan 

dikarenakan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tlah ditegaskan 

bahwa persetujuan yang secara sah dibuat berlaku sebagaimana 

undang-undang bagi pembuatnya. 

f) Adanya bentuk tertentu, dimana perjanjian dapat dibuat secara tertulis 

maupun lisan. Dalam hal perjanjian yang dibuat secara tertulis, dapat 

dibuat dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan. 

 

                                                        
30 Ibid. Hlm. 135 
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b. Asas-Asas dalam Perjanjian 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Hubungan hukum modal ventura selalu dibuat tertulis sebagai 

dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). 

Kontrak modal ventura dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, 

memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak pihak Perusahaan 

Modal Ventura dan pihak Perusahaan Pasangan Usaha. Kontrak modal 

ventura merupakan dokumen hukum utama (main legal document) dibuat 

secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Akibat 

hukum kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha (Pasal 

1338 ayat (1) KUHPdt). Konsekuensi yuridis selanjutnya, kontrak harus 

dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan 

secara sepihak (unilateral unvoidable). Kontrak modal ventura berfungsi 

sebagai dokumen bukti yang sah31. 

2) Asas Konsensualisme 

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari 

pihakpihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, 

perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian 

kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut 

Subekti, arti dari Asas Konsensualisme (Konsensualitas) adalah pada 

                                                        
31 Munir Fuady. 2007. Hukum Kontrak: dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku 

Kedua). Cetakan kedua. PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung. Hlm. 65 
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dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah 

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, 

perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang 

pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas32. 

3) Asas Kekuatan Mengikat atau Pacta Sunt Servanda 

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling 

berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban 

kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas 

menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. 

Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan 

kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar 

kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata 

sepakat. Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan 

itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya 

undang-undang (pacta sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang 

dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang 

menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, 

tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati33. 

4) Asas Idtikad Baik (Utmost Good Faith) 

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang 

berbunyi bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan idtikad baik. 

Idtikad baik yang dimaksud bersifat dinamis, dimana perbuatan harus 

                                                        
32 Ibid. Hlm. 67  
33 Ibid. Hlm.70  
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dilaksanakan dengan kejujuran yang berjalan dalam hati sanubari seorang 

manusia. Manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat yang 

merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata yang 

membingungkan pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. 

Para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh mempergunakan kelalaian 

pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Idtikad baik yang dimaksud 

dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan 

secara gramatikal, bahwa itikad baik tersebut hanya muncul pada tahap 

pelaksanaan perjanjian saja. Itikad baik harus dilihat sebagai keseluruhan 

proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para 

pihak pada keseluruhan tahap perjanjian. Dengan demikian fungsi idtikad 

baik bersifat dinamis dikarenakan melingkupi seluruh proses perjanjian 

tersebut34.  

c. Syarat-Syarat Perjanjian 

Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan 

syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun syarat-

syarat yang dimaksud meliputi: 

1) Kesepakatan/ Konsensus (pasal 1321-1328 KUH Perdata) 

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat 

terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan 

persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa 

yang disepakati. Pencantuman kata setuju dan sepakat sangat penting 

                                                        
34 Ridwan. 2007. Idtikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Program Pasca Sarjana 

Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm. 68 
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dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata tersebut, maka perjanjian tidak 

memiliki ikatan bagi para pembuatanya. Setuju dan sepakat dilakukan 

dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan 

secara lisan dan tertulis. 

2) Cakap Hukum (pasal 1329-1331 KUH Perdata) 

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang 

dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada 

beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang 

yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain), 

orang yang berada di bawah pengampuan (curatele or conservatorship), 

dan perempuan yang sudah menikah. 
3) Suatu Hal Tertentu (pasal 1332-1334 KUH Perdata) 

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian 

haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa 

apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat 

ditentukan jenisnya (determinable). 

4) Sebab yang Halal (pasal 1335-1337 KUH Perdata) 

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa 

hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau 

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian 

tersebut menjadi batal. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan 
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undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya 

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.  

2. Tinjauan tentang Perjanjian Modal Ventura 
 
a. Prinsip-Prinsip Perjanjian Modal Ventura 

Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, 

disampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup 

denga nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian 

dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Dalam sebuah perikatan, 

ada beberapa prinsip yang menjadi landasan adanya suatu perjanjian, 

antara lain sebagaimana berikut: 

1) Prinsip Kesepakatan 

Dalam suatu perjanjian, adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar 

seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak juga 

menandatangani kontrak perjanjian tersebut. Dengan penandatanganan 

tersebut, maka dapat diasumsi bahwa kedua belah pihak telah 

menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi. 

2) Prinsip Asumsi Resiko 

Dalam suatu kontrak perjanjian, setiap pihak tidak dilarang untuk 

melakukan asumsi resiko. Artinya bahwa jika ada resiko ada resiko 

tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak tetapi salah satu pihak 

bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar 
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menawarnya, maka jika memang jika risiko tersebut benar-benar terjadi, 

pihak yang mengasumsi risiko tersebut harus menanggung risikonya. 

Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani 

kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko apapun bentuknyaakan 

ditanggung oleh pihak yang menandatanganinya sesuai isi dari kontrak 

tersebut. 

3) Prinsip Kewajiban Membaca 

Dalam hukum perjanjian diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (duty 

to read) bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan 

demikian, jika subjek perjanjian telah menandatangani kontrak yang 

bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah membacanyadan 

menyetujui apa yang telah dibacanya. 

b. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura 

Usaha modal ventura merupakan jenis lembaga pembiayaan yang 

kegiatannya berupa penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. 

Keberhasilan perusahaan modal ventura akan sangat tergantung pada 

keberhasilan dari perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya. Hal inilah 

yang membedakan dengan pembiayaan melalui bank. Dalam modal 

ventura, pada prinsipnya perusahaan pasangan usaha tidak mempunyai 

kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal 

ventura sebagaimana bank. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan 

modal ventura adalah dalam bentuk capital gain, bukan berupa bunga 

seperti dalam bank. Di samping itu dalam modal ventura tidak 
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menekankan aspek jaminan sebagaimana dalam bank, tetapi didasarkan 

atas prospek dan kelayakan usaha dari perusahaan pasangan usaha35.  

Dalam kenyataannya, kondisi calon perusahaan pasangan usaha 

yang akan dibiayai oleh perusahaan modal ventura sangat beragam, baik 

dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, kemampuan manajerialnya 

maupun status badan usahanya. Kondisi tersebut mengakibatkan 

perusahaan modal ventura dalam menyalurkan dananya tidak hanya 

dilakukan dengan secara langsung, yaitu dalam bentuk penyertaan saham 

pada perusahaan pasangan usaha, tetapi juga penyertaan secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan instrumen pembiayaan obligasi 

konversi dan bagi hasil/partisipasi terbatas. Jenis-jenis modal ventura yang 

dimaksud akan dijabarkan sebagai berikut36: 

1) Penyertaan Secara Langsung (Direct Investment) 

Merupakan penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam 

perusahaan pasangan usaha secara langsung dalam bentuk penyertaan 

modal saham (equity investment). Penyertaan langsung ini dilakukan 

dengan cara mengambil sejumlah saham tertentu dari perusahaan pasangan 

usaha. Saham yang diambil perusahaan modal ventura pada umumnya 

berasal dari saham-saham dalam portepel (portofolio), artinya saham-

saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang 

saham lainnya. Pembiayaan dengan cara penyertaan secara langsung 

                                                        
35 Ismail Saleh. 2008. Hukum dan Ekonomi. Cetakan-IV. Gramedia Pustaka Utama: 

Jakarta. Hlm. 210 
36 Miranda Nasihin. Op.Cit. Hlm. 118 



41 
 

dilakukan dalam kondisi badan usaha perusahaan pasangan usaha sudah 

atau akan berbentuk perseroan terbatas.  

Dengan demikian, dalam penyertaan secara langsung dalam bentuk 

saham ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu usaha bersama 

dalam bentuk perseroan terbatas, dan penyertaan/ pengambilan sejumlah 

saham dalam simpanan (portofolio) pada perusahaan pasangan usaha. 

Dalam pendirian suatu usaha bersama antara perusahaan modal ventura 

dengan perusahaan pasangan usahanya harus berpedoman pada ketentuan 

hukum perjanjian, khususnya ketentuan tentang kebebasan berkontrak 

yaitu Pasal 1328 KUH Perdata dan ketentuan tentang syarat sahnya 

perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata.  

Di samping itu, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam 

UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

peraturan pelaksananya. Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara 

mendirikan usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas ini biasanya 

dilakukan apabila calon perusahaan pasangan usaha yang akan dibiayai 

bentuk usahanya berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, atau 

perusahaan perseorangan. Meskipun cara ini memerlukan waktu yang 

lebih lama, namun karena pada umumnya perusahaan modal ventura lebih 

senang jika perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas, 

maka alternatif pembentukan perseroan terbatas baru merupakan cara yang 

paling tepat bagi perusahaan modal ventura dalam upaya memperkecil 

risiko atas investasinya.  
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Kemudian berkaitan dengan penyertaan/ pengambilan sejumlah 

saham dalam simpanan (portofolio) pada perusahaan pasangan usaha, 

dapat dilakukan dalam hal perusahaan pasangan usaha telah berbentuk 

badan hukum perseroan terbatas, dalam arti anggaran dasarnya telah 

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ini perlu diperhatikan adalah 

ketentuan yang ada dalam anggaran dasar perusahaan pasangan usaha, 

keputusan rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan dewan 

komisaris, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas.  

Proses penyertaan dengan cara ini dinilai lebih praktis karena di 

sini cukup dilakukan dengan mengubah akta pendirian perusahaan 

pasangan usaha. Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura 

dilakukan dengan cara pembelian sebagian saham perusahaan pasangan 

usaha, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut. Pembelian 

saham oleh perusahaan modal ventura akan mempunyai dampak pada 

komposisi kepemilikan saham, yang pada gilirannya akan berpengaruh 

pada susunan kepengurusan pada perusahaan pasangan usaha karena 

perusahaan modal ventura dimungkinkan untuk menempatkan pegawainya 

di dalam susunan pengurus perusahaan pasangan usaha yang 

bersangkutan. 

2) Penyertaan Secara Tidak Langsung (Indirect Investment) 
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Merupakan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada 

perusahaan pasangan usaha tidak dalam bentuk modal saham (equity), 

tetapi dalam bentuk obligasi konversi (convertible bond). Jenis penyertaan 

ini menjadi alternatif yang dapat dipilih para investor untuk melakukan 

investasi. Para investor ini tertarik untuk membeli obligasi karena nilai 

bunga yang diberikan pada umumnya lebih tinggi dari bunga deposito. 

Atau jika bunganya rendah, mungkin tertarik karena ada kelebihan 

lainnya, seperti dapat ditukarkan dengan saham (convertible) sehingga ada 

jenis obligasi yang disebut obligasi konversi (convertible bond). 

Obligasi konversi bisa dilakukan baik terhadap perusahaan 

pasangan usaha yang sudah berbadan hukum maupun perusahaan dalam 

proses pendirian perseroan terbatas. Suatu hal yang perlu diperhatikan 

dalam bentuk ini adalah harus tersedia saham portofolio dalam jumlah 

yang cukup apabila obligasi konversi tersebut akan di konversi menjadi 

saham. Dalam bentuk ini bilamana ada jaminan, maka sejak konversi 

dilakukan semua jaminan atau beban-beban yang melekat pada barang 

jaminan, seketika itu juga berakhir. Setelah konversi dilakukan, 

kedudukan perusahaan modal ventura dan para pesero perusahaan 

pasangan usaha adalah sama dalam arti selaku pemegang saham yang 

terikat pada ketentuan yang berlaku pada anggaran dasar dan ketentuan 

lain mengenai perseroan terbatas. 

3) Penyertaan dengan Bagi Hasil (Profit Sharing) 
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Merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha 

bersama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. 

Dalam bentuk usaha bersama ini calon perusahaan pasangan usaha akan 

menyerahkan modal atau aset yang relevan dengan aktivitas usahanya 

sebagai harta bersama. Dengan demikian, setiap penyertaan modal dalam 

pola ini, perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha secara 

proporsional (sesuai dengan jumlah besarnya penyertaan masing-masing) 

akan menanggung setiap keuntungan atau kerugian yang dialami usaha 

bersama selama berlangsungnya penyertaan. 

Kerjasama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan 

pasangan usaha dalam pembiayaan yang didasarkan pada pola bagi hasil 

ini dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Besarnya bagi hasil tersebut 

tergantung dari perjanjian sebelumnya. Jadi, misalnya dalam perjanjian 

disebutkan bagi hasil itu besarnya 70:30, maka keuntungan atau kerugian 

dari perusahaan tersebut dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan 

proporsinya, yaitu 70% untuk perusahaan pasangan usaha dan 30% untuk 

perusahaan modal ventura. Berkaitan dengan besarnya presentase dalam 

pola bagi hasil ini, guna meningkatkan dan melindungi perusahaan 

pasangan usaha yang dalam hal ini usaha kecil dan menengah, baik 

pinjaman dengan pola bagi hasil maupun penyertaan modal, besarnya 

modal perusahaan modal ventura tidak boleh lebih dari 40% dari besarnya 

modal yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha. 
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Meskipun ada tiga bentuk penyertaan modal yang ditawarkan oleh 

perusahaan modal ventura, namun dalam praktiknya bentuk pembiayaan 

dengan pola bagi hasil yang banyak dilakukan. Dipilihnya bentuk 

pembiayaan dengan pola hasil ini di samping disebabkan oleh latar 

belakang kondisi perusahaan pasangan usaha dan faktor keterbatasan dari 

perusahaan modal ventura. Keberadaan perusahaan pasangan usaha pada 

umumnya merupakan usaha kecil dan bentuk usahanya sebagaian besar 

usaha perseorangan, Firma, CV, yang tidak berbadan hukum atau 

koperasi. Dengan bentuk badan usaha yang demikian, perusahaan modal 

ventura tidak mungkin untuk melakukan penyertaan modal dalam bentuk 

saham atau obligasi konversi.  

c. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

Penafian wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya 

prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang 

tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. 

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk 

memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan 

adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat 

menuntut pembatalan perjanjian. Landasan yuridis yang mengatur 

wanprestasi adalah pasal 1235, 1236, 1237, 1238 dan 1243 KUH Perdata. 
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Wanprestasi seorang debitur dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) 

macam, antara lain37: 

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

yang dijanjikan. 

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Debitur yang berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia tidak 

memenuhi prestasinya, maka ia harus ditegur terlebih dahulu oleh kreditur 

melalui somasi atau aanmaning yaitu teguran atau pemberitahuan yang 

dilakukan oleh kreditur kepada debitur, bahwa perikatan tersebut harus 

ditepati sesuai dengan apa yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut. 

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus 

ditetapkan terlebih dahulu apakah seorang debitur telah melakukan 

wanprestasi atau lalai, dan apabila hal itu disangkal oleh debitur maka 

harus dibuktikan di muka hakim38.  

Terkadang juga tidak mudah untuk menyatakan bahwa sesorang 

wanprestasi atau lalai, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tegas 

kapan debitur wajib melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Paling mudah 

untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam 

perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. 

Apabila orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan, maka berarti ia telah 
                                                        

37 Ridwan Syahrani. 2008. Dasar Hukum Acara Perdata. Edisi Pembaharuan PT. Citra 
Aditya Bhakti: Bandung. Hlm. 322 

38 Komariah. 2013. Hukum Perdata. Edisi Revisi. UMM Press: Malang. Hlm. 126 
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melanggar perjanjian, ia melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari 

debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi 

berupa39: 

a) Dipaksa untuk memenuhi perikatan; 

b) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur; 

c) Pembatalan/ pemecahan perikatan; 

d) Peralihan resiko; 

e) Membayar perkara jika diperkarakan di pengadilan. 

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan 

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim 

mencakup kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan tersebut, 

yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan 

yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang 

hakim menjadi objektif dalam menangani perkara40. Pertimbangan hakim 

merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai 

dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan 

mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi 

dengan teliti, baik, dan cermat.  

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan 
                                                        

39 Ibid. Hlm. 127  
40 Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty: 

Yogyakarta. Hlm. 22 
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oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu 

perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian 

itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. 

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di 

persidangan41. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa 

suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta 

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak 

adanya hubungan hukum antara para pihak.  

Adapun dasar seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan 

perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 

tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, 

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya untuk dapat 

menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum42. Pokok kekuasaan 

kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan 

Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-

undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang 

bebas.  

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan 

Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 
                                                        

41 Taufiq Makaro. 2009. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Cetakan-II. PT. Rineka 
Cipta: Jakarta. Hlm. 211 

42 Ibid. Hlm. 214 
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2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum43. Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung 

pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan 

pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam 

Undang-undang Dasar 1945.  

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 

mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah mahkamah konstitusi44. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu 

keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut 

dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. 

 Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 

tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 

                                                        
43 Zainal Arifin. 2013. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Imperium: Jakarta. Hlm. 43 
44 Loc.Cit. 
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menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 

Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya45. Seorang 

hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada 

yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam 

memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat46. 

2. Asas-Asas dalam Putusan Pengadilan 

Dalam mekanisme, asas-asas yang berkaitan dengan putusan harus 

dipertimbangkan, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan tidak mengandung 

cacat. Asas-asas yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 

RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) adalah 

sebagai berikut47: 

a) Asas yang memuat dasar alasan yang jelas dan rinci 

                                                        
45 Ibid. Hlm. 50 
46 Loc.Cit. 
47 Djamanat Samosir. 2011. Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara 

Perdata. Nuansa Aulia: Bandung. Hlm. 63 
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Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 

ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau 

(onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement). Alasan-alasan hukum 

yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan mengenai 

pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, 

yurisprudensil, atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala 

putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan 

dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu 

yang disangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum 

tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. 

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya 

atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang 

tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi 

kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 

sebagimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang 

dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan 

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

yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim 
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berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum 

yang hidup dikalangan masyarakat. 
b) Asas kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan 

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat 

(2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa 

dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya 

memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan 

selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang 

digariskan undang-undang. 
c) Asas tentang larangan mengabulkan melebihi tuntutan 

Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) 

RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulakn melebihi 

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra 

petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupu 

petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires 

yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his 

authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan 

cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik 

(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). 

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, 

dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun 

dilakukan dengan iktikad baik. 

d) Asas tentang kewajiban pengucapan terbuka di depan umum 
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Persidangan dan putusan diucapakan dalam sidang pengadilan 

harus terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu 

bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, 

pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal 

sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum 

mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan 

bagian asas fair trial. Dalam literatur disebut the open justice principle. 

Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari 

perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan. Melalui prinsip 

terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (deterrent effect) 

terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial) atau 

diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan 

dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara 

luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan 

(error) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah 

saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain. 

3. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan 

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 15 HIR, Pasal 

196 RBG, dan Pasal 46-68 RV. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti 

Pasal 10 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka 

berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan, dapat dikemukakan berbagai segi 
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putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim. Berikut akan dipaparkan jenis-

jenis putusan pengadilan48, yaitu: 

a) Dari aspek ketidakhadiran para pihak 

1) Putusan gugatan gugur 

Merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan 

gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir, meskipun 

telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. 

2) Putusan Verstek 
Merupakan putusan dengan tidak hadirnya tergugat dalam suatu 

perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dan tidak memberikan 

wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. 
b) ditinjau dari aspek sifatnya 

1) Putusan deklaratoir 

Merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah 

untuk memenuhi prestasi. 

2) Putusan constitutief 

Merupakan putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang 

baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, 

menyatakan pailit, dan lain sebagainya. 

3) Putusan condemnatoir 
Merupakan putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu 

keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara 

                                                        
48 Yani Nurhayani. 2015. Hukum Acara Perdata. Pustaka Setia: Jakarta. Hlm. 410  
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penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan lain 

sebagainya. 

c) ditinjau pada saat penjatuhannya 
1) Putusan sela 

Merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang 

diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah 

kelanjutan pemeriksaan perkara. 

2) Putusan Akhir 
Merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat 

pemeriksaan tertentu. 

4. Akibat Hukum Lahirnya Putusan Pengadilan 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit) (Sudikno Mertokusumo, 1991; 

134). Putusan pengadilan melahirkan tiga kekuatan yakni mengikat, bukti dan 

dilaksanakan (eksekutorial). 

a. Kekuatan mengikat 

Putusan yang sudah menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat 

(krachtvan gewijsde, irrefutable), artinya sudah tertutup kesempatan 

menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu karena 

tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan 

yang sudah menjadi tetap mempunyai kekuatan yang pasti yang bersifat 

mengikat. Sifat mengikat putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu 
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hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau 

menetapkan suatu keadaan hukum tertentu atau untuk melenyapkan 

keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, kekuatan pasti putusan yang 

sudah menjadi tetap hanya meliputi bagian pernyataan saja (declarative) 

sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan 

hukum, atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyapnya suatu keadaan 

hukum tertentu. Sedangkan bagian lainnya (dispositive) hanyalah sebagai 

pelaksanaan saja dari pernyataan hukum tersebut. Oleh karena itu, 

dispositive dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan kata lain, 

tidak mempunyai kekuatan yang pasti.  

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang pada 

suatu waktu telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh 

diajukan lagi kepada hakim (litis finiri oportet). Kepastian putusan hakim 

adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu 

perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah 

memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang 

demikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat 

hukum. 

b. Kekuatan Bukti 

Putusan yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti 

(bewijs, evidence) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai 

peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Karena putusan hakim 

adalah pembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah 
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ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti 

sempurna. Kekuatan bukti sempurna berlaku antara para pihak yang 

berperkara dan juga terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa lain hanya 

mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja 

(vermoeden, presumption). 

c. Kekuatan untuk dilaksanakan (eksekutorial) 

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti. 

Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak 

yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan 

dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan 

putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan 

(execution forcee), bila perlu dengan bantuan alat negara. Hanya putusan 

pengadilan yang bersifat menghukum (condemnatoir) saja yang 

memerlukan pelaksanaan, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat 

menciptakan (constitutief) dan bersifat menerangkan atau menyatakan 

(declaratoir) tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah mempunyai 

akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan untuk melaksanakannya. 

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa 

diperlukan sebuah putusan pengadilan atau akta otentik yang menerapkan hak 

tersebut. putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan/ 

sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila para pihak yang 

bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada 

pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka pihak yang 
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bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan 

yang dijatuhkan harus dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak 

tidak diperkenankan bertentangan dengan putusan tersebut. jadi putusan 

hakim bersifat mengikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1917 KUH 

Perdata49.  

Suatu putusan hakim terdiri dari dasar putusan dan dictum tetapi 

merupakan kesatuan sehingga kekuatan mengikat tidak terbatas pada diktum 

saja, tetapi meliputi bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan. 

Kekuatan mengikat dari putusan pengadilan tidak meliputi penetapan-

penetapan mengenai peristiwa. Apabila hakim dalam suatu putusan telah 

mengconstatir suatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, 

maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan. 

Dalam penerapannya, kekuatan mengikat tidak cukup apabila tidak 

direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan yang telah 

ditetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi 

memiliki kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa 

yang ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara50.  

D. Tinjauan Umum tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan 

1. Asas Kepastian Hukum 

Pada dasarnya “kepastian” memiliki arti ketetapan / ketentuan, 

sedangkat bila dihubungkan dengan “hukum” maka kepastian hukum 

dapat dimaksai sebagai “perangkat hukum suatu negara yang mampu 

                                                        
49 Sudikno Mertokusumo. Op.Cit. Hlm. 216 
50 Ibid. Hlm.221 
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menjamin hak dan kewajiban”. Sudikno Mertokusumo juga 

menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu. 

Berangkat dari dua pemaknaan atas kepastian hukum diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa esensi dari kepastian hukum sebetulnya 

terletak pada masalah perlindungan dari tindakan kesewanang-

wenangan, yang dalam konteks hukum biasanya yang dijadikan aktor 

pelanggar kesewang-wenangat tersebut adalah negara / aparat penegak 

hukum. Hal ini disebabkan karena pada suatu negara hukum maka 

negaralah yang peertama memberikan perlindungan bagi warga 

negaranya. Oleh karenanya, hukum memberikan tanggung jawab 

kepada negara untuk menjalankannya.51  

Dari sinilah akan terlihat hubungan antara kepastian hukum dan 

peran negara dalam suatu negara hukum. Asas kepastian hukum akan 

erat kaitannya dengan instrumen hukum positaf dan peranan negara 

dalam mengaktualisasikannya. Dalam rangka mewujudkan kepastian 

hukum tersebut, negara wajib mengaktualisasikan instrumen hukum 

tersebut dengan cara membuat, menegakkan, dan menjalankannya. 

Kepastian hukum inilah yang ingin dicapai oleh negara hukum 

yang menganut civil law atau eropa kontinental. Prinsip untama dari 

                                                        
51 Fernando M. Manulang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta, Penerbit Kompas, 
hal.95 
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sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, 

karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-

undang dan tersusun secara sistematis didalam komplasi tertentu. 

Lebih jelas tentang kepastian hukum juga dijelaskan bahwa52 

kepastiann hukum hanya dapat diwujudkan kalau hubungan atau 

pergaulan diatur dalam peraturan-peratuan hukum tertulis. Hakim 

menurut sistem eropa kontinental ini tidak leluasa untuk menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat. Putusan 

hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berpekara 

saja. 

Sederhananya, Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan 

hukum dari aliran normatif yuridis. Aliran ini pikirannya bersumber 

pada positivistis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang 

otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang 

terdapat dalam ketentuan perundang-undangan atau hukum yang 

tertulis saja, dan tujuan dari pelaksanaan hukum itu sendiri tiada lain 

untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

2. Asas Keadilan 

Banyak para ahli yang telah memberikan pemaknaan akan hakikat 

dari keadilan, namun tentunya hal tersebut bukanlah hal yang mudah. 

Keadilan mempunyai makna yang relatif luas, hal ini disebabkan 

karena keadilan berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, 
                                                        
52 Jimmy Hari Budianto, 2009, Tinjauan Perbedaan Antara Sistem Hukum Sistem Civil Law 
(EROPA Kontinental) dengan Common Law (Anglo Saxon), Yogyakarta. Makalah Hukum Bisnis. 
Program Pasca Sarjana Magister dan Manajemen, Universitas Gadjah Mada, hal.3 
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dan tertuang dalam banyak literatur. Dalam hal bidang hukum pun, 

perumusan akan makna keadilan merupakan hal yang relatif susah. Hal 

ini dikarenakan dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam 

tempat dan waktu yang berlainan, maka persepsi keadilannya pun 

dapat berbeda pula 

Dalam kacamata kaum positivis, keadilan memanglah tujuan 

hukum. Kaum positivis sebetulnya juga menyadari bahwa relativitas 

dari keadilan ini menyebabkan kekaburan unsur lain yang penting 

yaitu kepastian hukum53. Hal ini dikarenakan bahwa dasarnya keadilan 

tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Namu, Paul Sholten dalam 

kutipannya menyebutkan bahwa yang terpenting ialah keadilan tidak 

boleh bertentangan dengan budi pekerti dan hati nurani. 

Sedangkan dalam kacamata kaum utilitarianisme, keadilan 

merupakn sesuatu hal dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan 

atau sekedar penditribusian barang seperti pendapat Aristoteles54. 

Ukuran untuk mengaku bahwa sesuatu dikatakan adil ialah seberapa 

besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Sehingga, sesuatu 

dikatakan bermanfaat atau tidak bermanfaat dipandang dari aspek 

ekonomis. 

John Rawls menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 

kebutuhan untuk lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dalam 

mencapai prinsip-prinsip keadilan. Oleh karenanya Rawls 
                                                        
53 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana 
Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia, Hal.159 
54 Ibid, Hal.160 
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menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 prinsip keadilan, dimana prinsip 

ini menunjukan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai potensi 

untuk meletakkan kepentingannya pada 3 posisi ini yaitu: 

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (prinsiple of 

gratest equal liberty) 

2. Prinsip perbedaan (difference principle) 

3. Prinsip persamaan yang adil dalam kesempatan (the principle of 

fair equality of opportunity) 

Dalam perspektif teoritis, manusia juga dianggap sebagai makhluk 

berdimensi monodulaitik, yakni sebagai makhluk individual sekaligus 

sebagai makhlus sosial. Oleh karena manusia juga menuntut adanya 

keserasian antara hak dan kewajiban. Kedua nilai antinomis ini, tidak 

dapat saling meniadakan. Sehingga, pendapat dari Darji Darmodiharjo 

dan Shidarta ini, yang menegaskan bahwa keadilan tidak lain adalah 

keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah sangat tepat adanya. 

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, telah mencatat beberapa rumusan 

keadilan yang disampaikan oleh para ahli / para pemikir keadilan55, 

yaitu: 

1. Aristoteles merumuskan pengertian dari keadilan dalam 

bukunya Nicomachean Ethics, keadilan ialah kebijakan yang 

berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles  juga 

menjelaskan bahwa arti dari kata “adil” ada lebih dari satu 

                                                        
55 Ibid, Hal.156 
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makna, yaitu pertama, adil dapat berarti menurut hukum dan apa 

yang sebanding yaitu semestinya. Seseorang dikatakan adil 

apabila orang itu, mengambil bagian yang semsetinya. 

Sedangkan orang yang tidak menghiraukan hukum, dapat 

dikatakan sebagai tidak adil karena semua hal yang didasarkan 

kepada hukum dapat dianggap sebagai adil 

2. Friedmann membedakan keadilan menurut hukum dan keadilan 

menurut alam, serta membedakan keadilan abstrakdan 

kepatutan. Keadilan abstrak kurang lebih memiliki pengertian 

yang sama dengan keadilan menurut hukum. Sedangkan 

kepatutan menguji dan mengurangi suatu perbuatan dengan 

mempertimbangkan hal lain yang bersifat individual. 

Mahmutarom juga menyebutkan “keadilan adanya bukan pada 

bahsa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya di dekati 

dengan niat dan itikad baik dan dirasakan dengan hati yang bersih”. 

Sehingga, guna mencapai hal tersebut maka mahmutarom melanjutkan 

dalam tulisannya bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan 

berpikir dan bersikap memepatkan diri sebagai pihak yang berada 

diluar dirinya sendiri dan oleh karena hal tersebut dapat mewujudkan 

empati pada diri setiap manusia dam mempunyai peran penting dalam 

mewujudkan makna keadilan. 

 

 


