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KASUS BISNIS TAHUN 2013 

KASUS 1:  

KASUS PERJANJIAN INVESTASI  

Saya mengikuti investasi melalui seseorang yang saya kenal. kami membuat surat perjanjian di 

atas materai 6000 yang berisi bahwa trader ( orang tsb) wajib mentransfer profit sebesar 4% 

perhari. tetapi sampai sekarang sejak januari kemarin. modal saya yg 10jt baru dtransfer 3,6jt. 

dan alasan dan keadaan seakan menghindar telah ditunjukkannya. jika saya melapor kan kasus 

ini ke pengadilan. hukum apakah yang berlaku? apa yang harus saya lakukan. saya hanya 

menuntut uang saya dikembalikan saja. trimakasih 

PENCERAHAN; 

Yang bisa Anda lakukan adalah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri 

yang wilayahnya hukumnya mencakup domisili si trader sebagai tergugat. 

 Dalam perdata tidak ada jeratan hukum badan, yang ada adalah upaya paksa bagi pihak yang 

dikalahkan untuk memberikan kerugian kepada pihak yang dimenangkan berdasarkan Putusan 

Pengadilan.  

 

Jeratan hukum badan terdapat dalam hukum pidana. Jika Anda ingin mengajukan upaya hukum 

pidana tentunya Anda harus membuat laporan kepolisian. Namun, berdasarkan uraian Anda, 

asumsi saya permasalahan Anda tidaklah murni pidana, bahkan mungkin cenderung murni 

perdata karena dalam masalah yang disampaikan dikatakan "dari investasi 10 jt baru ditransfer 3. 

6 jt", ini berarti ada pengembalian uang yang diinvestasikan dan ini berarti tentang masalah 

utang-piutang yang notabene masuk dalam ranah hukum perdata. 

KASUS 2: 

KASUS KONTRAKTOR BANGUNAN  

Selamat siang Pak, saya adalah seorang kontraktor bangunan. yang mana saya terikat kontrak 

dengan salah satu klien saya dan di tuangkan di akta notaris.Yang ingin saya tanyakan adalah: 

1.melalui kuasa hukumnya mereka memutuskan kontrak scara sepihak dengan alasan habis 

tenggang waktu pelaksanaan (si owner pada saat proses pelaksanaan sering memecat dan 

intervensi pekerja sehingga pekerja banyak yg tidak mau melanjutkan pekerjaan sehingga 

pekerjaan tidak tercapai sesuai shcedul).dan di akta notaris ada satu pasal bahwa apabila terjadi 

keterlambatan si pelaksana(saya sendiri)akan didenda 0.1%permil hingga 5%.apakah saya tidak 

punya hak lagi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut 50 hari lagi sampai batas 5%?apakah surat 

pemutusan kontrak tersebut yg mereka layangkan bisa di katagorikan wanprestasi? 

2.bahwa sampai saat ini mereka tidak mau mengadakan check list pekerjaan sehingga tidak ada 

perhitungan atas kerugian2 yang saya alami.dan pekerjaan tersebut telah di take over oleh 

mereka, terhadap ini tindakan hukum apa yang seharusnya saya lakukan..? 

 

Tolong penjelasan nya Pak, terimakasih 
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PENCERAHAN; 

1). Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan, "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam 

persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam 

hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada 

Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan 

dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa 

memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh 

lebih dari satu bulan". 

 

Artinya, ada tidaknya atau diatur tidaknya opsi/ ketentuan tentang pembatalan/ pengakhiran 

perjanjian secara sepihak, TETAP, pembatalan perjanjian HARUS DILAKUKAN 

BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN.  

 

Jadi, selama pembatalan tersebut hanyalah dilakukan secara sepihak maka Anda tetap berhak 

melanjutkan perkerjaan yang telah Anda lakukan sesuai schedule.  

 

Surat pemutusan kontrak tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk tidak melaksanakan isi 

ketentuan perjanjian yang sudah disepakati. Dan karenanya dapat dianggap sebagai upaya 

wanprestasi.  

 

2). Karena ini berawal dari perjanjian dan pembatalan perjanjian secara sepihak, tentunya Bapak 

sebagai pihak yang dirugikan harus menuntut ganti kerugian akibat Perbuatan mereka tersebut 

kepada Pengadilan. 

KASUS 3: 

KASUS BISNIS WALET  

Saya ada usaha budidaya walet dengan SITU atas nama orang tua saya,beberapa tahun yang lalu 

orang tua saya meninggal dunia 

Yang ingin tanyakan: 

Adakah masalah jika saya tetap memakai SITU ( Surat Ijin Usaha ) atas nama orang tua 

saya?sedangkan situ diperpanjang setiap tahun,dengan salah satu syarat KTP,kebetulan KTP 

berlaku seumur hidup. 

PENCERAHAN; 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pada prinsipnya hanya administrasi tempat usaha. Dengan 

meninggalnya pemegang SITU, pada prinsipnya tidak bermasalah, selama memang Anda 

sebagai ahli waris menyampaikan adanya pengalihan SITU tersebut dari pemegang SITU kepada 

Anda selaku ahli warisnya kepada pihak yang menerbitkan SITU. 

KASUS 4: 

KASUS OVER KREDIT MOBIL  
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Malam pak mohon saran nya ,saya over kredit (bawah tangan) mobil avanza th 06 ke si A dgn 

harga 21jt (kwitansi materai) dan tunggakan 3 bulan tanggung jawab si A yang bayar. Rupanya 

pd tgl yg sama si A ini menggadaikan mobil (tanpa sepengetahuan saya) ke si B sebesar 30jt dan 

tunggakan tidak dibayar.2 minggu kemudian pihak lessing datang kerumah dan nagih cicilan 

saya jawab mobil sudah diover ke A ,beberepa kali dicari si A ini tidak  ada ditempat 

tinggalnya.Saya dan lessing nyari unit mobilnya karena takut hilang akhirnya  ketemu di Si'B yg 

ujungnya  mobil  ditarik lessing . Nah si B ini lapor kepolisi merasa kerugian dan si A ketangkap 

tapi dari pengakuan dia bahwa uang si B masuk ke saya malah bikin cerita sendiri dipenyidik 

saya yg menyuruh,saya pun dipanggil jadi saksi 2x dan terakhir jadi tersangka saya tanya 

kepenyidik dasar apa saya jadi tersangka 378,372 pasal 55,56 tapi mereka tidak jawab ,menurut 

bapak posisi salah saya dari mana dan solusi terbaik bagaimana pak? Mksh 

PENCERAHAN; 

Asumsi saya, karena yg menjadi objek adalah mobil milik pihak leasing, Anda ditetapkan 

sebagai tersangka karena telah mengalihkan kendaraan yang notabenenya masih menjadi hak 

milik leasing kepada pihak lain tanpa seijin pihak leasing. Dengan melakukan pengalihan hak 

penguasaan tersebut itulah polisi menjerat Anda dengan Pasal penipuan dan penggelapan. 

 Pasal 372 - 378 KUHPidana mengatur ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Ditahan tidaknya 

seorang tersangka adalah kewenangan penyidik, jadi kalau anda bertanya solusi kemungkinan 

tidak ditahan, itu tergantung pada kooperatif tidaknya anda dengan penyidik dan sikap si 

penyidik atas perkara anda tersebut.  

 

Dalam pidana, yang dijerat oleh hukum adalah "perbuatannya" bukan pada "objek hasil/ yang 

digunakan". Jadi, meskipun mobil yang menjadi objek telah dikembalikan dan dikuasai lagi oleh 

pihak leasing, TIDAK BERARTI MASALAH TANGGUNGJAWAB PIDANA telah selesai. 

Dalam hal ini, tanggungjawab pidana tetap harus diproses dan bisa dituntut. 

KASUS 5: 

KASUS HUTANG BANK  

Sore pak saya mohon saran mslh pinjaman uang dari Bank dgn jaminan sertifikat rumah sbesar 

75jt,baru 4 bulan usaha saya macet dan tidak mampu byar lg <kredit macet sudah 4bulan> apa 

ini melanggar hukum/bs dilaporkan kepihak yg berwajib karena kolektor mengancam sperti itu 

dan saya sudah blng k'mereka silahkan dilelang saja krna ekonomi saya sudah benar2 tidak 

mampu tp mereka menolak krena ngmong'a nilai jaminan tdk sebanding dgn pnjaman,tolong 

sarannya gmana pak,apa betul saya melanggar hukum?! Trima kasih 

PENCERAHAN; 

hutang piutang adalah masalah hukum yang masuk ranah perdata, bukan ranah pidana. Dan nilai 

jaminan yang tidak sebanding juga bukan merupakan unsur pidana. Jadi, ancaman pihak kolektor 

tersebut pada dasarnya hanyalah ancaman "pepesan kosong" ... saran saya, sebaiknya Bapak 

menghadap ke pihak Bank secara langsung untuk meminta keringan atas pinjaman bapak 

tersebut. 
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 Hutang piutang adalah ranah hukum perdata. Dalam hukum perdata tidak ada sanksi penjara, 

jadi Anda tidak perlu khawatir dipenjara akibat kredit macet.  

KASUS 6: 

KASUS JUAL BELI SAWAH  

assalamualaikum... 

pak, saya minta nasehatnya , mhn kiranya sudi membaca curhat saya ini : 

ceritanya begini , keluarga saya (ayah) mempunyai sebidang sawah dari hasil pemberian dari 

orang tua . nah pada suatu waktu akhirnya tanah itu di jual namun persoalan muncul saat si 

pembeli mau meng-AKTE kan tanah tersebut, karena tanah tersebut hanya punya sertifikat D 

dari sananya. ternyata tanah tersebut bermasalh entah kenapa ,katanya sih tanah yg sedang di 

perebutan kepemilikannya oleh beberapa orang. padahal tanah itu kami tiap tahun setor PBB 

nya. nah sekarang pihak pembeli menuntut uang itu kembali padahal uang tersebut sudah di 

pecah di bagi2 rata pada semua ahli waris.  

yang saya tanyakan :  

~ apa transaksi jual beli itu batal demi hukum ? 

~ fihak pembeli akan menuntut jalur hukum jika tdk dikembalikan uangnya , apakah memang 

kami bisa di tuntut seperti itu ? 

~ trus ini masuk wilayah hukum apa ? (perdata atau hukum agraria) 

~ klo pahitnya salah satu dari kami di penjara apa tetap harus membayar uang pembelian itu ? 

 

mhn dijawab pak kami sekeluarga mengharap pencerahannya. Terima kasih. 

PENCERAHAN; 

  

Jual beli secara umum masuk dalam ranah perdata namun tidak tertutup kemungkinan masuk 

dalam ranah pidana bila pada awal transaksi jual beli tersebut memang terdapat unsur-unsur 

tindak pidana seperti penipuan, penggelapan, dsb.  

 

Dalam jual beli, secara umum pula diatur beberapa kewajiban seorang penjual , seperti yang 

diatur dalam bbrp pasal-pasal KUHPerdata sbb : 

 

Pasal 1504 :. 

 

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa 

sehingga barang itu tidak dapat digunakan 

untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya 

pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya 

selain dengan harga yang kurang. 

 

Pasal 1505 : 

 

Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri 
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oleh pembeli. 

 

Pasal 1506 : 

 

Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembuyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui 

adanya cacat itu, kecuali jika dalam 

hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. 

 

Pasal 1507 : 

 

Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan 

mengembalikan barangnya sambil menuntut 

kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali 

sebagian dari uang harga pembelian, 

sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu. 

 

Jadi, berdasarkan uraian pasal-pasal diatas, kiranya dapat dipahami, bahwasanya bilamana pada 

kenyataannya, Anda sebagai penjual telah menjelaskan kondisi sebenarnya status tanah tsb dan 

pembeli tetap melanjutkan transaksi jual-beli atas tanah tsb stlah mendengar/ menerima 

penjelasan Anda, maka tentunya secara hukum Anda dapat terlepas dari tuntutan pembatalan 

jual-beli dan permintaan pengembalian uang pembelian yang akan dilakukan si pembeli.  

 

Namun menjadi masalah tersendiri, bila pada kenyataannya, sejak awal transaksi, kondisi dan 

status tanah yang dijual sejak awal ditutup2in atau tidak disampaikan oleh Anda sebagai penjual 

kepada calon pembeli. Dalam hal ini, jelas akan mengarah ke pidana yang tentunya akan ada 

pihak yang harus bertanggungjawab secara pidana.  

 

Dalam pidana, meskipun pihak yang menimbulkan kerugian telah dipidana, secara perdata ia 

tetap dituntut dan dibebankan untuk menganti kerugian yang ditanggung pembeli. 

KASUS 7: 

KASUS IZIN USAHA KARENA PERUBAHAN DIREKSI 

PERTANYAAN; 

Adakah kewajiban baik waktu ataupun sanksi setelah ada perubahan direksi dalam akta 

perusahaan untuk merubah TDP SIUP dll? 

JAWABAN; 

Pasal 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 

37/M-DAG/PER/9/2007 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

 

(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai 
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berikut : 

a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan; 

b. perubahan nama perusahaan; 

c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan; 

d. perubahan alamat perusahaan; 

e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau 

f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar. 

 

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya 

masa berlaku TDP yang diubah atau diganti. 

 

(3) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat menerbitkan TDP pengganti paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan 

lengkap. 

 

(4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada 

Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP. 

 

(5) Kepala KPP Kabupaten/Kota mensahkan perubahan dan mencatat 

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk 

Perusahaan. 

 

(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar 

perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang diatur 

dalam UU-WDP.  

Sumber: http://javalaw-bmg.blogspot.com/2013/05/kasus-penipuan.html di akses 4 Januari 2014 

KASUS 8: 

Contoh Kasus Pelanggaran Etika Bisnis oleh Produk HIT  

Produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan 

nyamuk dari kita. Tetapi, ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi 

konsumen HIT. 

Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan 

kesehatan konsumennya, yaitu Propoxur dan Diklorvos. 2 zat ini berakibat buruk bagi manusia, 

antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan 

terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. 

Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan 

HIT 17 L (cair isi ulang). Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan 

Diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004 (sumber : Republika Online). Hal 

itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha 

http://javalaw-bmg.blogspot.com/2013/05/kasus-penipuan.html
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melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih dapat menciptakan produk 

baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa inspeksi pemerintah. 

http://pelangianggita.blogspot.com/2012/01/contoh-pelanggaran-kasus-kode-etik.html 

ANALISIS KASUS : 

Jenis pelanggaran yaitu melanggar kode etik dalam berbisnis ( perlindungan konsumen ). 

Yang melakukan pelanggaran adalah PT. Megarsari Makmur. 

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan PT. Megarsari Makmur dapat membahayakan kesehatan 

konsumennya. Karena dalam produk yang di hasilkan PT tersebut mengandung zat berbahaya 

yaitu Propoxur dan Diklorvos. 2 zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan 

terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, 

kanker hati dan kanker lambung. 

Dengan adanya kasus itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak 

sungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih 

dapat menciptakan produk baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa inspeksi pemerintah. 

Jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu : 

1. Pasal 4, hak konsumen adalah : 

Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa” 

Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa” 

PT Megarsari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat 

berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan 

mengurangi biaya produksi HIT. 

2. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah : 

Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” 

PT Megarsari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, dimana 

seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah 

jam sebelum boleh dimasuki lagi. 

3. Pasal 8 

http://pelangianggita.blogspot.com/2012/01/contoh-pelanggaran-kasus-kode-etik.html
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Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan” 

Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran” 

PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi 

standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah 

ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap 

menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. 

4. Pasal 19 : 

Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan” 

Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku” 

Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

transaksi” 

Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena 

telah merugikan para konsumen 

KESIMPULAN : Pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri 

dipasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih parah lagi bila pengusaha 

Indonesia menganggap remeh etika bisnis. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika 

bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa 

kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau 

tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka 

sendiri dan negara. 

Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak 

merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih 

mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan 

keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap 

produk itu sendiri. 

KASUS 9: 
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KASUS PELANGGARAN ETIKA  

Oknum Pegawai CIMB Niaga Makassar Dituduh Gelapkan Agunan MAKASSAR: Oknum 

manajemen PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Makassar dituduh terlibat kasus penggelapan dan 

penadahan harta pailit pemilik saham PT Griya Pena Mas yang bernama Herry Shio. Kurator 

Harta Pailit Hotel Pena Mas, Andi Syamsul Zakaria menyebutkan ada empat sertifikat asli milik 

Herry Shio yang disimpan sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga Makassar yang hingga saat ini 

belum diserahkan kepada Kurator. 

 

"Aset Herry yang di CIMB Niaga seharusnya sudah diserahkan untuk diproses lelang, karena 

pemilik agunan itu telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar," 

kata Syamsul Zakaria saat ditemui Bisnis di Makassar, Kamis (18/10). Setelah dinyatakan pailit, 

kata dia sertifikat hotel itu diduga digelapkan Herry Shio dan terindikasi melibatkan oknum 

direksi CIMB Niaga Makassar terkait upaya menggadaikan aset Hotel Pena Mas senilai Rp 18,94 

miliar.  

“Sebenarnya taksiran hotel itu sekitar Rp40 miliar, tetapi Herry hanya menggadaikan hotel itu 

senilai Rp18 miliar lebih di CIMB Niaga. Kemudian oknum bernama Tommy Lybianto yang 

statusnya sebagai penadah hotel itu hanya menebus sebesar Rp16 miliar,” ucap dia. Pembelian 

hotel yang dilakukan oknum penadah Tommy Lybianto dan rekannya Lo Khie Sin tanpa 

melibatkan jasa kurator, menurut Syamsul telah melanggar Pasal 24 Undang-undang Nomor 

37/2004 dan Pasal 372, 397 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).  

 

Sejak April 2011, kurator telah mengirimkan surat permintaan penyerahan empat lembar 

sertifikat itu ke Bank CIMB Niaga Makassar. Namun hingga surat keempat yang dikirim 

langsung ke CIMB Niaga Surabaya pada 6 Juni 2012, pihak bank belum memberikan sertifikat 

asli atas nama Herry Shio. "Aset hotel Pena Mas sebenarnya sudah masuk dalam daftar budel 

pailit yang seharusnya sudah diserahkan ke Kurator. Sudah jelas pihak bank telah menyalahi 

undang-undang kepailitan karena belum menyerahkan aset itu ke negara," keluh dia. Selain itu, 

Kurator juga mensinyalir adanya penggelapan saham pendirian PT Pena Mas Hotel karena 

perubahan akta pendiriannya tidak melibatkan kurator.  

 

Akta pendirian hotel Pena Mas Nomor 23 tertanggal 7 September 2009 ditemukan adanya 

komposisi saham kepemilikan 50% milik Herry Shio (Direktur Pena Mas) dan 50% sisanya 

milik Ferry yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan itu. Kemudian pihaknya juga 

menemukan adanya perubahan akta pendirian hotel nomor 42 tertanggal 4 Juli 2012 yang 

menyebutkan adanya lima orang pemilik saham yang diantaranya tercantum nama ibunda Herry 

yakni Meipa Dg Baji selaku komisaris perusahaan itu bersama Tommy Lybianto (Direktur 

Utama), Donni Prananto (Direktur) dan Lo Khie Sin (Komisaris). 

 

"Disinyalir Herry Shio dan Ferry sengaja merubah akta hotel itu dengan menghilangkan nama-

nama mereka sebagai pemilik saham. Kuat dugaan hal ini mereka lakukan untuk menyelamatkan 

sebagian aset-aset mereka yang telah dipailitkan," kata dia. Penyidik Tipikor Kepolisian Resor 

Kota Besar (Polrestabes) Makassar sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap direksi 

manajemen baru Hotel Pena Mas yakni Tommy Lybianto dan rekannya Lo Khie Sin. Menurut 

Syamsul Zakaria, penyidikan kasus yang ditangani Kanit Tipikor Polrestabes Makassar 

seharusnya sudah selesai karena sejumlah bukti-bukti indikasi pelanggaran pasal 372 dan 397 
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KUHP sudah sangat jelas. "Kami sudah menyerahkan dokumen-dokumen indikasi penggelapan 

harta pailit Herry dan semuanya sangat lengkap. 

 

Namun hingga saat ini kami masih melihat hotel Pena Mas masih beroperasi dan proses 

pemeriksaannya masih jalan di tempat," keluh dia. Sanggahan CIMB Niaga Ditempat terpisah, 

Assisten Vice Presdien CIMB Niaga Makassar melalui kuasa hukumnya Salasa Albert 

membantah adanya tagihan hutang yang diterbitkan atas nama Herry Shio. "CIMB Niaga tidak 

pernah menerbitkan tagihan utang pribadi atas nama Herry Shio, yang kami tahu utang yang 

dikeluarkan itu atas nama PT Griya Pena Mas. CIMB hanya mengetahui Tommy Lybianto 

selaku Direktur yang bertanggung jawab dengan piutang perusahaan itu," ucap dia. Dia 

mengaku, pihaknya tidak bisa menyerahkan agunan itu karena harta yang dipailitkan itu atas 

nama Herry bukan PT Griya Pena Mas. Sehingga CIMB Niaga melakukan proses hukum agar 

tidak dilibatkan dalam proses kepailitan yang berkaitan dengan aset-aset milik Herry Shio. 

(k15/Bsi) Sumber : http://www.bisnis.com/articles  

 

ANALISIS KASUS 
1. Jenis pelanggaran etika PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Makassar dituduh terlibat kasus 

penggelapan dan penadahan harta. 

2. Siapa yang melakukan pelanggaran Oknum manajemen dan oknum direksi 

3. Akibat Kasus ini menyebabkan: - Kerugian terhadap pemilik saham PT Griya Pena Mas - 

Kerugian pada negara karena seharusnya aset sudah diserahkan kepada negara  

4. Tindakan pemerintah terhadap perusahaan Hingga berita ini diturunkan pemerintah belum 

melakukan penanganan terhadap kasus ini dan hotel Pena Mas masih beroperasi dan juga proses 

pemeriksaannya masih jalan di tempat.  

5. Pelanggaran terhadap undang- undang Melanggar Pasal 24 Undang-undang Nomor 37/2004 

dan Pasal 372, 397 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).  

 

PENDAPAT DAN KESIMPULAN  
Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga Makassar seperti 

penggelapan dan penadahan harta. Mereka juga melakukan pelanggaran prinsip etika bisnis yaitu 

prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Bank tersebut 

sudah melanggar prinsip kejujuran dengan menggelapkan harta dengan tidak semestinya. Pada 

prinsip keadilan tentu saja bank tidak adil dengan melakukan penadahan harta kepada pihak yang 

tidak seharusnya. Padahal akan lebih baik jika kedua belah pihak dapat saling diuntungkan dalam 

hal ini. Pihak bank dapat mendapat keuntungan yang diinginkan dan dan pihak hotel tidak 

dirugikan juga mendapatkan hak mereka. 

 

Jika saja pihak bank melakukan hal yang pekerjaan seperti seharusnya maka hal- hal yang tidak 

diinginkan seperti artikel diatas tidak akan terjadi. Semoga saja masalah antara pihak bank dan 

pihak hotel dapat diselesaikan dengan baik dan sebagaimana mestinya sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. Diharapkan juga agar pemerintah dan pihak berwajib dapat menangani 

kasus ini dengan seadil- adilnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku.  

 

KASUS 10: 
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Selasa, 19 November 2013 

Kasus Pelanggaran Etika Bisnis  

Pelanggaran Etika Bisnis Lumpur Panas PT. LPND 

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo, merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi 

pengeboran Lpd Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak 29 Mei 2006. 

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten 

Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan 

Kecamatan Gempol (kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. 

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang 

merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. 

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan 

salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan 

tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur 

pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, 

Indonesia. 

Ulasan Dari Sisi Etika Bisnis 

Diketahui bahwa kelalaian yang dilakukan PT. Lpd Brantas merupakan penyabab utama 

meluapnya lumpur panas di Sidoarjo, akan tetapi pihak Lpd malah berdalih dan enggan untuk 

bertanggung jawab. 

Jika dilihat dari sisi etika bisnis, apa yang dilakukan oleh PT. Lpd Berantas jelas telah melanggar 

etika dalam berbisnis. Dimana PT. Lpd Brantas telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan 

melakukan kelalaian hingga menyebabkan terjadinya bencana besar yang mengakibatkan 

kerusakan parah pada lingkungan dan sosial. 

 

Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan PT. Lpd membuktikan bahwa PT. Lpd rela 

menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan keengganan PT. Lpd untuk 

bertanggung jawab membuktikan bahwa PT. Lpd lebih memilih untuk melindungi aset-aset 

mereka daripada melakukan penyelamat dan perbaikan atas kerusakan lingkungan dan sosial 

yang mereka timbulkan. 

 

Agar suatu perusahaan (bisnis) tetap menjaga keseimbangan antara etika, bisnis dan lingkungan 

hidup, perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola 

dan mempergunakan sumber daya alam (nature resources) untuk bahan produksinya dengan baik 

http://argen26.blogspot.com/2013/11/pelanggaran-etika-bisnis.html
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dan tidak mengekploitasinya secara berlebihan. Dalam hal ini perusahaan perlu bersama-sama 

pelanggan (konsumen- stockholder), pemasok dan pelaku bisnis lainnya menjalankan praktik 

bisnis yang berwawasan lingkungan. Perusahaan harus berupaya mengimplementasikan nilai-

nilai etika dan hukum dalam praktik-praktik bisnis dan bertanggung jawab untuk melindungi 

lingkungan demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan manusia secara universal. 

 

sumber : 

http://biruhitam17.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-etika-bisnis-lumpur-panas.html   

http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo  

KASUS 11: 

Contoh kasus pelanggaran etika bisnis  

Prancis Sebut Bos Spannghero Jual Daging Kuda dengan Label Sapi 

 

PARIS--Prancis, Ahad (17/2), menyatakan bahwa jajaran manajer perusahaan Spanghero asal 

Prancis telah bertanggung jawab atas penyebaran daging kuda dengan mengemas produk seolah-

olah adalah daging sapi. inggris, padahal, telah menyatakan sejak 2011, bahwa mereka 

 menyelidiki klaim yang memperingatkan ada daging kuda di tengah industri makanan. 

Saat muncul dua tahun lalu, peringatan itu diabaikan. Terkuaknya kasus tersebut menimbulkan 

skandal ke penjuru Eropa. Kasus ini langsubg diikuti dengan penarikan produk besar-besaran 

dari penjualan. 

Skandal ini pun mencederai perusahaan pelabelan makanan sekaligus menyoroti betapa rumitnya 

rantai pasokan di Uni Eropa. Kepercayaan masyarakat Eropa runtuh terhadap kemungkinan apa 

yang tersaji dan hendak disantap. Mereka juga menekan pemerintah untuk menjelaskan 

bagaimana 'celah' mengerikan dalam kontrol kualitas makanan bisa terjadi. 

Hasil investigasi terhadap aktivItas pemrosesan daging di Spanghero, mengungkapkan ada 

alasan serius, spesifik dan koherent untuk menyebut perusahaan itu telah menipu konsumen 

dengan sengaja menjual daging kuda berlabel daging sapi. Temuan investigasi itu diungkap oleh 

pemerintah. 

 

Hanya saja, 330 karyawan perusahaan tidak akan disalahkan dan dijadwalkan bertemu dengan 

Menteri Pertanian Prancis, Stephane Le Foll pada Senin. Pertemuan itu untuk memastikan 

pembayaran gaji mereka, hingga pabrik Spanghero, yang izinnya dicabut sementara, bisa 

beroperasi lagi. 

Sumber: 

http://biruhitam17.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-etika-bisnis-lumpur-panas.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo


13 
 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/02/17/midi5h-prancis-sebut-bos-

spannghero-jual-daging-kuda-dengan-label-sapi  

KASUS 12: 

 Kasus pelanggaran Hak Paten  

Apple Kesenggol Kasus Hak Paten 

Wicaksono Hidayat - detikInet 

 

Jakarta, Apple Computer diklaim telah melakukan pelanggaran hak paten untuk teknologi yang 

diterapkannya pada iTunes. Apple diminta membayar 12% dari total penjualan iTunes dan iPod. 

 

Adalah Pat-rights, perusahaan asal Hong Kong yang menuduh Apple telah melanggar hak 

patennya atas teknologi. Internet User Identity Verification yang diimplementasikan pada toko 

musik online milik Apple, iTunes. 

 

Teknologi ini dipakai untuk memverifikasi seorang konsumen sebelum dinyatakan berhak men-

download file lagu dari iTunes. Sebelum membeli lagu, konsumen harus melewati proses 

verifikasi, dimana mereka harus memasukkan nomor identifikasi khusus yang disiapkan Apple 

beserta password. 

 

Meski Apple menolak berkomentar, Joseph J. Zito, pengacara masalah paten yang mewakili Pat-

rights mengatakan, Apple telah bernegosiasi dengan Pat-rights mengenai masalah ini. 

 

"Klien saya berurusan dengan Apple pertama kali pada bulan Desember dan Januari, jadi 

Apple sudah cukup memahami masalah ini," paparnya. Menurut Zito, paten tersebut bisa saja 

diaplikasikan pada berbagai skema DRM, tapi mengatakan pihaknya belum memutuskan apakah 

akan menuntut perusahaan lain juga. 

 

Saat ini, Pat-rights menuntut ganti rugi sebesar 12 persen dari keuntungan iPod dan 

iTunes, tapi jika kasus ini bergulir ke pengadilan, besar ganti rugi akan tergantung pada 

pemegang paten. Jika Apple dinyatakan sengaja melakukan pelanggaran, ganjarannya bisa jadi 

tiga kali lebih besar. Jika hal ini tidak ditanggapi Apple, Pat-rights akan mengajukan masalah ini 

ke pengadilan. Selain dengan perusahaan Hong Kong ini, Apple juga terlibat kasus pelanggaran 

paten dengan perusahaan lain, yaitu Advanced Audio Devices yang mengklaim iTunes 

melanggar hak paten pada jukebox yang telah terdaftar sejak 2003. 

 

Sumber: http://bebekpengkang.blogspot.com/2011/02/apple-kesenggol-hak-paten-

wicaksono.html di akses 4 Januari 2013. 

 

 

 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/02/17/midi5h-prancis-sebut-bos-spannghero-jual-daging-kuda-dengan-label-sapi
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/02/17/midi5h-prancis-sebut-bos-spannghero-jual-daging-kuda-dengan-label-sapi
http://bebekpengkang.blogspot.com/2011/02/apple-kesenggol-hak-paten-wicaksono.html
http://bebekpengkang.blogspot.com/2011/02/apple-kesenggol-hak-paten-wicaksono.html
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