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BAB III 

UPAYA HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM MAVRODI MONDIAL 

MONEYBOX (MMM) 

 

3.1 Macam-macam Perlindungan Hukum 

Dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, seringkali terjadi berbagai macam 

perbuatan hukum yang merupakan bentuk interaksi antar manusia sebagai makhluk 

sosial di sekitar kita. Namun, terkadang banyak sekali subjek hukum yang melanggar 

kewajibannya dan dapat menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Bahkan tak 

sedikit pula tindakan-tindakan subjek hukum tertentu yang dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, setiap subjek hukum dapat dipastikan 

mempunyai perlindungan hukum, baik melalui ranah pidana, agama, tata usaha 

Negara, maupun ranah perdata, baik yang dilakukan melalui litigasi maupun non-

litigasi, yang ditujukan agar masyarakat memperoleh rasa keamanan, keadilan, dan 

kepastian hukum. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum, akan dibahas 

terlebih dahulu mengenai definisinya. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang 

diberikan terhadap subjek hukum dalam aspek hukum, baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, 

yang mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut 
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dimaksudkan agar menimbulkan perasaan aman dan adil dalam diri masyarakat serta 

menciptakan kondisi tertib, damai, dan terjaminnya kepastian hukum dalam 

bermasyarakat. Perlindungan hukum tersebut merupakan hak yang dapat diperoleh 

masyarakat untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Negara (melalui pengadilan ataupun 

non-pengadilan) sebagai instansi penegak hukum. 

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu : 

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum 

dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif; 

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum 

dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa
35

. 

Perlindungan hukum preventif memang lebih banyak ditujukan kepada warga Negara 

yang merasa keberatan atau yang ingin berpendapat atas suatu keputusan pemerintah, 

sehingga lebih mengarah kepada ruang lingkup hukum administrasi. Sedangkan 

perlindungan hukum represif tidak terbatas dalam ruang lingkup hukum administrasi, 

melainkan meliputi pula hukum pidana, hukum perdata, dan bidang hukum lainnya. 

Oleh karena perlindungan hukum represif ini ditujukan untuk menyelesaikan 

                                                           
35

 “Perlindungan Hukum”, http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, h.1, dikunjungi pada 

tanggal 12 Januari 2015. 
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sengketa, maka hal itulah yang mendasari dibentuknya pengadilan. Suatu pihak dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan karena dirinya merasa dirugikan atas 

perbuatan orang yang merupakan subjek hukum perdata maupun subjek hukum 

administrasi. Seseorang juga dapat menuntut keadilan di persidangan atas terjadinya 

tindak pidana terhadap dirinya atau siapapun korbannya. 

Banyak sekali macam perlindungan hukum yang tengah eksis di Indonesia, 

diantaranya adalah perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

seseorang. Oleh karena karya seseorang merupakan hal yang perlu untuk dilindungi, 

maka pembentukan undang-undang untuk melindungi HKI milik penciptanya 

dipandang perlu. Dalam hal ini sudah banyak sekali peraturannya, antara lain 

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 

tahun 2001 tentang Paten, dan lain sebagainya. Selain itu yang masih popular di 

telinga masyarakat adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Di dalam 

undang-undangnya mengatur mengenai segala hal yang menjadi hak dan kewajiban 

produsen atau konsumen. Hal tersebut bertujuan agar baik produsen maupun 

konsumen tidak ada yang merasa dirugikan. Hak asasi manusia juga patut untuk 

mendapat perlindungan hukum. Bahkan seorang tersangkapun masih berhak untuk 

mendapat perlindungan hukum, dimana sebagai mana diatur dalam perundang-

undangan bahwa perlindungan hukumnya berupa pemenuhan hak-hak pribadi 

tersangka yang masih dapat diterimanya agar pemeriksaan perkara tetap sesuai 

dengan prosedur pemeriksaan atau proses pengadilan. 
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3.2 Perlindungan Hukum bagi Partisipan MMM 

Perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada partisipan MMM yang 

mengalami kerugian akibat dari tidak kembalinya uang mereka sebagaimana yang 

telah diperjanjikan. Bagaimanapun kondisinya, warga di Indonesia ini tetap berhak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik preventif maupun represif. Sehingga 

warga Negara Indonesia yang merasa mendapat kerugian selama keikutsertaannya di 

dalam MMM ini patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2014, banyak sekali dijumpai di forum-

forum manapun yang tengah membahas mengenai MMM. Jika pada tahun 2012 

sampai dengan pertengahan 2014 orang-orang membicarakan kebaikan dan 

kesuksesan MMM sehingga MMM di Indonesia melejit dan berkembang pesat, maka 

pada periode Juli-Agustus 2014 MMM banyak dibicarakan karena kemerosotannya. 

Di dalam forum-forum resmi sampai dengan forum-forum online banyak sekali orang 

yang mengaku sebagai partisipan MMM meluapkan kemarahannya karena ia tidak 

bisa melakukan Get Help setelah sebulan sebelumnya ia telah melakukan Provide 

Help, sehingga uang yang ia “modalkan” ke MMM tidak bisa kembali dan berlipat 

ganda. Salah satunya dikeluhkan oleh Ama, partisipan MMM asal Kota Cirebon Jawa 

Barat. Pria yang menolak menyebutkan nama lengkapnya ini mengaku sudah tidak 

meneima kiriman dana/bantuan Get Help dalam tempo lebih dari sebulan. Padahal ia 
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sudah mentransfer dana atau membantu partisipan lain atau Provide Help pada Juli 

2014. Menurut aturan mainnya, jarak antara waktu melakukan Provide Help dan 

menerima Get Help tidak pernah lebih dari sebulan
36

. Parahnya lagi, ia mengajak 17 

anggota keluarga lainnya untuk berpartisipasi dalam MMM dan ternyata 17 orang 

anggota keluarganya yang lain mengalami hal serupa. Total kerugian atau uang yang 

telah mereka “modalkan” dan tidak dapat dikembalikan adalah Rp. 135.000.000,00. 

Setelah itu semakin banyak pula opini buruk masyarakat tentang MMM sampai 

pada akhirnya Dedi Erlangga, Manager 1000 MMM Indonesia, bersama dengan 

Manager 1.000 lainnya bertemu dengan founder dan pengelola MMM Indonesia pada 

tanggal 22 Agustus 2014 di Semarang. Namun, belum ada langkah konkret yang 

dijanjikan oleh founder. Founder hanya meminta partisipan tetap tenang dan tidak 

terpancing isu-isu negative saja
37

. 

Hal tersebut membuat seluruh partisipan MMM tidak tenang sampai pada 

akhirnya Sergey Mavrodi memberikan konfirmasi secara langsung pada tanggal 29 

Agustus 2014. Melalui video yang tersebar di Youtube.com, Sergey menyatakan 

                                                           
36

 “Investasi MMM Mulai Goyah”, 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/26/101449626/Investasi.MMM.Mulai.Goyah, 

dikunjungi pada 12 Januari 2014. 

37
 Ibid. 
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bahwa sistem MMM di Indonesia mengalami restart, dan uang partisipan yang telah 

melakukan PH sesegera mungkin akan dikembalikan secara bertahap
38

. 

Restart-nya sistem keuangan MMM ini adalah hal yang paling ditakutkan 

terjadi. Restart adalah keadaan dimana sistem yang dikendalikan oleh pusat 

mengalami kemacetan dalam hal transaksi keuangan. Hal tersebut disebabkan karena 

aliran transaksi yang tidak berjalan lancar antara Provide Help dan Get Help yang 

dilakukan oleh partisipan. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak partisipan yang 

tidak melakukan Provide Help, namun partisipan lainnya banyak yang melakukan 

Get Help sehingga antara uang yang “masuk” dan uang yang “keluar” di dalam 

sistem tersebut tidak seimbang. Konon juga dipengaruhi karena mundurnya beberapa 

Top Leader MMM Indonesia dari bagian komunitas MMM dan membuat sistem 

keuangan baru seperti MMM. Top Leader yang notabene mempunyai downline 

dengan jumlah besar memerintahkan downline-nya untuk melakukan Provide Help di 

sistem baru miliknya, sehingga tidak ada uang dari ribuan partisipan yang masuk ke 

arus transaksi MMM
39

. Akibat dari itu semua adalah partisipan yang sebelumnya 

sudah melakukan Provide Help tidak bisa melakukan Get Help karena tidak ada 

partisipan lain yang melakukan Provide Help. 

                                                           
38

 “MMM Indonesia Resmi Restart”, https://www.youtube.com/watch?v=pBmwUcWZ3GM, 29 

Agustus 2014, dikunjungi pada 12 Januari 2014. 

39
 Wawancara, Op.Cit. 
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Partisipan MMM yang tidak bisa melakukan Get Help jelas mengalami 

kerugian secara finansial. Oleh karena sudah terjadi kerugian yang dialami oleh 

masyarakat, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

Adapun pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh 

partisipan adalah Sergey Mavrodi sendiri selaku founder dan operator dari sistem 

keuangan MMM itu sendiri. Sudah jelas bahwa atas temuan sistem keuangan, niat, 

dan kendalinya yang sedemikian rupa sehingga uang partisipan yang telah dijadikan 

modal tidak dapat kembali ketika dituntut pengembaliannya. Skema piramida yang 

dianut menyebabkan MMM mengalami restart karena tidak ada lagi partisipan baru 

yang bergabung sehingga tidak ada “uang yang masuk”, sedangkan partisipan lama 

terus menerus meminta pengembalian uangnya sehingga “uang yang dikeluarkan” 

tidak sebanding dengan “uang yang masuk”. Oleh karena itu, partisipan baru yang 

baru saja menyetor uangnya tidak akan mendapat pengembalian uang karena tidak 

ada partisipan yang lebih baru daripadanya yang mendaftar dan menyetor sebagian 

uangnya untuk dikelola di dalam MMM sehingga ia mengalami kerugian. 

Macam-macam gugatan di bidang hukum perdata ada dua macam, yaitu gugat 

wanprestasi dan gugat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Gugatan 

wanprestasi dapat ditempuh apabila terdapat suatu perjanjian dalam suatu sengketa. 

Sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum tidak mengharuskan adanya 

perjanjian. Di dalam sistem keuangan ini skema perjanjiannya adalah tidak sah  

karena causa yang tidak diperbolehkan, sehingga perjanjian tersebut batal demi 
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hukum, partisipan tidak dapat menempuh upaya hukum berupa gugat wanprestasi 

karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka upaya hukum yang 

pantas ditempuh oleh partisipan di bidang hukum perdata adalah gugatan perbuatan 

melanggar hukum (selanjutnya disebut gugatan PMH). 

Gugatan PMH sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1365-1380 BW. Lebih 

spesifik didalam ketentuan Pasal 1365 BW dijelaskan bahwa PMH adalah: 

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian terseebut.” 

Disamping itu masih banyak diatur oleh beberapa undang-undang dan beberapa 

peraturan khusus lainnya mengenai onrechtmatige daad Terkait dengan definisi 

tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikatakan 

sebagai onrechtmatige daad. Unsur-unsurnya menurut ketentuan Pasal 1365 adalah: 

1. Ada suatu perbuatan 

2. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum 

3. Ada unsur kesalahan 

4. Menimbulkan kerugian (ada hubungan kausalitas)
40

. 

 

                                                           
40

 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, 1979, 

h.1. 
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Unsur perbuatan tidak hanya sebatas kelakuan saja, melainkan juga suatu 

kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya ketika seseorang 

membiarkan orang lain yang sedang dalam keadaan bahaya padahal orang tersebut 

mampu menolongnya, maka hal tersebut masuk dalam klasifikasi lalai yang dapat 

menimbulkan kerugian. Di dalam kaitannya dengan MMM, Sergey Mavrodi sudah 

melakukan banyak sekali perbuatan, yaitu mendirikan MMM, menyebarluaskannya, 

mengatur alur transaksi, memberikan komisi, dan seterusnya. Sehingga unsur tersebut 

memenuhi
41

. Adapun para pihak yang telah membantu Sergey Mavrodi 

menyebarluaskan sistem keuangan MMM ini di Indonesia juga bertanggung gugat 

PMH karena telah turut melaksanakan skema yang dilarang oleh UU Perdagangan.  

Secara sempit, unsur kedua yaitu perbuatan yang melanggar hukum dapat 

diartikan sebagai perbuatan yang mengurangi/melanggar hak orang lain atau 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum ialah suatu 

kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menerapkan skema pyramid 

di dalam sistem keuangan MMM, Sergey telah melakukan perbuatan yang melanggar 

kewajiban hukumnya. Lagipula atas MMM itu partisipan-partisipan banyak yang 

tidak mendapatkan haknya berupa pengembalian uang dan komisi atas uang yang 

                                                           
41

 Ibid.h.2. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM PARTISIPAN  
MAVRODI MONDIAL MONEYBOX (MMM)

DHARAF SIYADIL ALAM



57 
 

 
 

telah disetorkannya, sehingga partisipan mengalami kerugian. Oleh karenanya, unsur 

perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi
42

. 

Schuld/Kesalahan adalah suatu penilaian yang untuk menetapkan adanya 

kesalahan yang dapat menyebabkan ganti kerugian jika PMH dari pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan
43

. Dalam hal ini, Sergey adalah orang yang mampu 

bertanggungjawab secara hukum karena sudah sesuai dengan kriteria-kriteria cakap 

hukum dan patut bertanggungjawabnya seseorang. Kemudian Sergey juga dapat 

menduga sebelumnya bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian 

bagi orang lain, terbukti dengan dicantumkannya klausula-klausula dalam form 

keikutsertaan partisipan baru. Sergey menuliskan bahwa risiko yang terjadi akan 

ditanggung oleh partisipan dan ketentuan lainnya. Artinya, Sergey sudah menyadari 

bahwa MMM sangat berisiko. 

Adapun terkait dengan perbuatan Sergey dalam hal MMM ini, harus 

mempunyai hubungan sebab-akibat terhadap terjadinya kerugian. Perbuatan Sergey 

yang menerapkan sistem skema piramida dalam MMM sehingga ketika sistem 

mengalami restart membuat partisipan yang baru bergabung tidak dapat meminta 

uangnya kembali sudah cukup membuktikan adanya hubungan kausalitas menurut 

teori condition sine qua non (syarat yang tidak dapat ditawar). Semua kejadian dari 

awal berdirinya MMM yang termasuk dalam suatu rangkaian sampai dengan 

                                                           
42

 Ibid.h.2-4. 

43
 Ibid. h.18. 
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timbulnya kerugian bagi partisipan dapat dijadikan dengan sendirinya sebagai causa 

timbulnya kerugian tersebut
44

. 

Secara umum, gugatan perbuatan melanggar hukum (yang merupakan gugatan 

perdata) mendasari pengajuan gugatannya dengan prinsip Actor Sequitur Forum Rei, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch 

Reglement), yang berisi bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu 

perkara adalah pengadilan tempat tinggal tergugat. Menurut hukum, yang dimaksud 

tempat tinggal tergugat adalah: 

1. Tempat kediaman, atau 

2. Tempat alamat tertentu, atau 

3. Tempat kediaman sebenarnya (tempat secara nyata ia tinggal)
45

. 

Namun penerapan asas tersebut dalam menentukan tempat pengajuan gugatan 

tidaklah mutlak. Setidaknya ada tujuh patokan dalam menentukan kompetensi 

relative pengadilan dalam mengadili suatu perkara, antara lain: 

1. Actor Sequitur Forum Rei (seperti yang sudah dijelaskan di atas) 

2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (Pasal 118 ayat (2) HIR ; jika 

tergugat lebih dari satu orang, penggugat bebas memilih mengadili di 

pengadilan tempat kedudukan hukum salah satu dari tergugat) 

                                                           
44

 Ibid. h.27. 

45
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.192. 
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3. Actor Sequitur Forum Rei tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal 

debitur principal (jika salah satu tergugat statusnya sebagai debitur 

pokok/principal dan yang lain sebagai penjamin berdasarkan ketentuan pasal 

1820 BW, maka yang dipilih adalah pengadilan yang berkedudukan hukum di 

tempat tinggal debitur principal ; ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR kalimat 

kedua) 

4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat (dalam hal 

tempat tinggal tergugat tidak diketahui ; Pasal 118 ayat (3) HIR). 

5. Forum Rei Sitae (tempat kedudukan barang sengketa ; Pasal 118 ayat (3) 

kalimat terakhir) 

6. Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (kesepakatan para pihak) 

7. Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri
46

. 

Adapun karena MMM dalam hal ini dikendalikan oleh Sergey Mavrodi yang 

berkedudukan hukum di Rusia, gugatan perbuatan melanggar hukum tidak bisa tetap 

didasari pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Mengutip pendapat seorang Hakim, 

Sujatmiko, menurutnya apabila tergugat berada di luar negeri maka berlakulah Pasal 

118 ayat (3) HIR yang menentukan gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri daerah 

kedudukan hukum penggugat. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan 

gugatan tersebut melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri 

untuk memanggil tergugat yang berada di luar negeri
47

. Penerapan hak opsi juga bisa 

                                                           
46

 Ibid. h.192-202 

47
 Diana Kusumasari, “Prosedur Pendaftaran Gugatan Jika Tergugat Berkedudukan di Luar Negeri”, 

www.hukumonline.com, 1 Mei 2012, h.1, dikunjungi pada tanggal 16 Februari 2015. 
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digunakan dalam kasus ini. Para penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan 

Negeri yang mereka anggap paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan kasus 

yang mereka alami
48

. 

Kemudian atas asas gugatan perdata tidak menghalangi penuntutan pidana, 

perkara MMM ini tidak hanya dapat diajukan melalui ranah perdata saja, melainkan 

diupayakan melalui ranah pidana. Berdasarkan kronologis yang telah dituliskan 

diatas, meskipun dalam hal ini unsur penipuan dalam konteks hukum pidana dapat 

terpenuhi, tetapi perlindungan hukum mengenai kegiatan usaha MMM dianggap lebih 

tepat untuk diterapkan berdasarkan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU 

Perdagangan. Undang-undang Perdagangan dalam ketentuan Pasal 105 telah 

mengatur hukuman pidana bagi pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem 

skema piramida sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, 

MMM dapat dikategorikan melakukan kegiatan usaha yang menganut skema 

piramida karena MMM memiliki kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan 

penjualan barang, melainkan hanya mengelola perputaran uang yang diperoleh dari 

uang investasi partisipan baru yang bergabung dalam MMM tanpa ada barang 

tertentu yang dijual. Maka ketentuan pidana yang dipakai adalah ketentuan Pasal 105 

UU Perdagangan. Ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan pun partisipan dapat 
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menempuh upaya hukum dengan dasar ketentuan Pasal tersebut dengan syarat harus 

terbukti apakah MMM ini dibentuk untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain 

disamping unsur-unsur lainnyapun juga harus dipenuhi. Dalam hal ini, MMM 

menggunakan  tipu muslihat, yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya 

sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran 

hal yang ditipukan itu berupa iming-iming keuntungan 30% setiap bulannya dari 

„modal‟ yang disetorkan, dalam membujuk orang lain untuk memberikan uangnya 

dengan maksud untuk menguntungkan dirinya
49

. Sudah barang tentu karena Sergey 

bersama kroninya-lah yang mendirikan dan mengelola MMM secara langsung maka 

keuntungan yang diperoleh dari uang partisipan yang bergabung menjadi keuntungan 

mereka bersama. Tidak hanya Sergey, namun kroni-kroninya yang turut melakukan 

pengelolaan dalam MMM ini juga dapat dikenai sanksi pidana, dengan dikenakan 

ketentuan pasal yang sama juncto ketentuan pasal 55 KUHP. 

Menurut asas territorial sebagaimana dalam konteks hukum pidana, hukum 

pidana suatu Negara berlaku di wilayah Negara itu sendiri. Asas ini merupakan pokok 

dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan Negara. Asas 

tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHP. Selain itu, ketentuan Pasal 2 masih 

termasuk dalam buku 1 KUHP, sehingga berlaku bagi setiap tindak pidana apapun. 
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 R. Sugandhi, KUHP dengan penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981 
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Adapun menurut kaitannya dalam hukum pidana, penuntutan pidananya dapat 

dilakukan di pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi absolutnya. Kompetensi 

absolut digunakan untuk menentukan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili 

perkara tersebut. Kompetensi absolut yang berlaku di Indonesia menurut ketentuan 

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman, yaitu peradilan umum (negeri), peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha Negara. Adapun menurut kewenangannya, yang berwenang 

untuk mengadili perkara di bidang hukum pidana adalah peradilan umum 

sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. 

Berkaitan dengan kompetensi relative pengadilan negeri yang berwenang 

mengadili, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali, landasan pedoman menentukan kewenangan 

mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relative, diatur 

dalam bagian kedua, Bab X, Pasal 84-86 KUHAP. Namun ada beberapa kriteria yang 

bisa dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji 

kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, 

antara lain : 

a. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti), 
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b. Tempat Tinggal Terdakwa dan Tempat Kediaman Sebagian Besar Saksi 

yang Dipanggil
50

. 

tindak pidana dalam kasus MMM ini dapat diadili di pengadilan negeri yang 

berkedudukan hukum di daerah tempat korban melakukan perbuatan hukum 

berdasarkan locus delicti yang terjadi dan berdasarkan asas territorial. Namun, 

partisipan tidak perlu menempuh upaya hukum terlalu jauh, cukup dengan 

melaporkannya kepada aparat yang berkepentingan, kepolisian misalnya, untuk 

kemudian lebih lanjut diproses oleh pihak yang berwenang. 
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 “Tempat kejadian perkara, daerah hukum polisi, dan kewenangan relative pengadilan”, 

www.hukumonline.com, 27 September 2013, diakses pada tanggal 26 Februari 2015. 
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