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PENGERTIAN KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

• Keadaan Kahar yang berasal dari istilah overmacht atau force majeure tidak ditemui rumusannya secara

khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam UU.

• Definisi dan pengertian force majeur (keadaan kahar) diberikan oleh para pakar hukum. 

• Prof. R. Subekti menjelaskan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa

yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat

berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi (R.Subekti, Hukum

Perjanjian, 1990)

• Menurut HUKUM PERDATA, yang dimaksud keadaan kahar Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat

membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan

karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika

iktikad buruk tidak ada pada pihaknya,” (Pasal 1244 KUHPer)

“Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu

kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau

lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang,” (Pasal 1245 KUHPer).



• Menurut HUKUM PIDANA, keadan memaksa (overmacht)

Pasal 48 KUHP menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 

tidak dipidana”.

Daya paksa (overmacht) menjelaskan bahwa disebut sebagai “penyebab yang datang dari luar yang 

membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.”

• Menurut UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi

Pasal 47 ayat (1) huruf j menyebutkan: “keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di 

luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak .

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf menyatakan: “Keadaan memaksa mencakup: 

1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin

melaksanakan hak dan kewajibannya; dan

2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih

dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.“



• Menurut Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di 

luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga

kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.”

• Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 

Oktober 1984 menyatakan bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1) Tidak terduga;

2) Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan

perjanjian; dan

3) Di luar kesalahan dari pihak tersebut.



DASAR HUKUM KEADAAN KAHAR TERKAIT COVID-19

UUD 1945

PUTUSAN MK No. 
138/PUU-VII/2009

KEPPRES NO 12 TH 2020



DASAR HUKUM KEADAAN KAHAR TERKAIT COVID-19

• 1. UUD’45

➢ Pasal 12: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan

dengan undang-undang. 

➢ Pasal 22 ayat (1): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

• 2. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, yang memberikan parameter keadaan memaksa:

1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat

berdasarkan undang-undang;

2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada

undang-undang tapi tidak memadai;

3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara

prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang 

mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

• Keputusan Presiden (Keppres) No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga sebagai dasar hukum keadaan kahar (force majeure).



PERSIDANGAN ONLINE

• Persidangan online sudah mulai dikenalkan dalam persidangan perkara perdata, perdata
agama, TUN yang dikenal dengan e-Court dan e-litigasi.

• e-Court, dasar hukum: PERMA NO 3 TAHUN 2018 tentang Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik.

• e-Court diberlakukan hanya pada administrasi perkara.

• e-Litigasi, dasar hukum: PERMA NO 1 TAHUN 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik.

• e-Litigasi serangkaian proses persidangan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi
informasi dan komunikasi (persidangan elektronik).

➢Bagaimana dengan persidangan online perkara pidana?



DASAR HUKUM SIDANG ONLINE PIDANA MASA KAHAR

• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (mulai berlaku 23 Maret 2020).

• Masa pelaksanaan SEMA No 1 Tahun 2020 diperpanjang dengan SEMA No 2 Tahun 2020 (21 April 

2020); diperpanjang lagi dengan SEMA No 3 Tahun 2020 (13 Mei 2020); diperpanjang lagi dengan

SEMA No 4 Tahun 2020 (29 Mei 2020); dan diperpanjang kembali dengan SEMA No 5 Tahun 2020 (4 

Juni 2020).

• Perjanjian Kerjasama tertanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung RI Nomor: 

402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian 

Hukum dan HAM Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui

Teleconfrence; (Catatan: tidak melibatkan Advokat yang juga sebagai aparat penegak hukum).

• SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan

Peradilan Yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru (mulai berlaku 5 Juni 2020).



PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA

• Poin-poin SEMA No 1 Tahun 2020 yang berkaitan dengan persidangan:

➢Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi

terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa 

pencegahan penyebaran COVID-19 berlangsung (Poin 2 a)

➢Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum

masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan

berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan persidangan dapat dilakukan

dengan hakim tunggal (Poin 2 b).

➢Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan

perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang

waktu pemeriksaan. Penundaan disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar 

mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA 

1/2020 (Poin 2 c).



KRITIK TERHADAP SIDANG PIDANA
TELECONFERENCE

• Landasan hukum: Perjanjian Kerjasama tertanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung RI Nomor: 

402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian Hukum

dan HAM Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconfrence; 

di mana Advokat tidak dilibatkan dalam perjanjian kerjasama tersebut;

• Pasal 5 ayat (2) Kerjasama MA, Kejaksaan Agung dan Kemenkum & HAM tentang Persidangan

Teleconfrence mensyaratkan: “Para pihak menyiapkan kelengkapan persidangan secara teleconference di 

tempat kedudukan masing-masing”.

• Implementasi dari Pasal 5 ayat (2) tersebut, dalam persidangan teleconference, masing-masing pihak work 

from the office (WFO), sehingga posisi Penasihat Hukum dan Terdakwa adalah yang paling dirugikan. 

Bagaimana tidak. Posisi Majelis Hakim berada di Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum berada di Kejaksaan, 

Terdakwa berada di Rutan terpisah dengan posisi Penasihat Hukum yang berada di kantornya; padahal

Terdakwa seharusnya didampingi langsung oleh Penasihat Hukum; sedangkan apabila Penasihat Hukum

harus mendampingi Terdakwa, maka Penasihat Hukum harus datang dan berada di Rutan. Cara 

persidangan teleconference ini telah menghilangkan hak-hak Terdakwa untuk mendapatkan

pendampingan secara langsung dari penasihat hukumnya.



PERMASALAHAN SIDANG ONLINE PIDANA

• Kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak, terutama penasihat hukum yang tidak

berada berdampingan dengan terdakwa;

• Kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana);

• Belum ada regulasi pedoman hukum acaranya atau mekanisme hukum acara yang 

terpaksa berubah;

• Keterbatasan penguasaan teknologi para pihak;

• Masalah ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan

persidangan elektronik

• Masalah ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi;

• Keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki

perangkat teleconference;



• Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi

lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah sidang;

• Penundaan sidang dalam penyelenggaraan sidang online berpotensi

menyalahi aturan hukum acara pidana; 

• Keterbatasan dalam memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan; hal ini

terkait posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait (seperti saksi);

• Kurang maksimalnya pembuktian dalam persidangan online.



PERMASALAHAN YURIDIS SIDANG ONLINE PIDANA

• Persidangan online pidana berpotensi menimbulkan permasalahan yuridis, karena adanya

benturan dengan pasal-pasal dalam KUHAP, antara lain:

➢Pasal 153 KUHAP pada prinsipnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum dan

putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal ini dilanggar;

➢154 KUHAP jo Pasal 196 KUHAP yang pada prinsipnya mengharuskan kehadiran

terdakwa di ruang sidang;

➢Pasal 159 KUHAP jo Pasal 160 KUHAP jo Pasal 167 KUHAP yang pada prinsipnya

mengharuskan saksi hadir secara langsung (fisik) di ruang persidangan;

➢Pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya majelis hakim “wajib” memperlihatkan

kepada terdakwa segala barang bukti (tidak terpenuhinya hal ini dikarenakan sidang

secara online maka dapat mengurangi obyektivitas hakim dalam memutus perkara);



➢Pasal 227 ayat (2) KUHAP yang pada prinsipnya Petugas yang melaksanakan

panggilan dan pemberitahuan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung

dengan orang yang dipanggil.

➢Pasal 230 KUHAP yang pada prinsipnya sidang pengadilan dilangsungkan di 

gedung pengadilan dalam ruang sidang, dengan atributnya masing-masing.

➢Pasal 184 KUHAP tidak mengenal alat bukti melalui teleconference atau

dengan kata lain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk alat bukti

yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

➢Pasal 26 KUHAP jo Pasal 27 KUHAP jo Pasal 28 KUHAP jo Pasal 29 KUHAP 

mengenai jangka waktu penahanan dikaitkan dengan penundaan sidang di 

masa kahar (Covid-19).



REKOMENDASI

• Diperlukan payung hukum persidangan online perkara pidana yang 

didasarkan pada hukum acara pidana dengan mengakomodasi

kepentinghan dari para pihak, baik itu kepentingan Hakim, Penuntut

Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi-saksi, dan asas-asas

hukum acara pidana.

• PERMA yang sedang dipersiapkan sebagai payung hukum

persidangsan online pidana agar tidak saling bertentangan secara

prinsip dengan aturan-aturan dalam KUHAP.



TERIMA KASIH


