
Perusahaan Anda Diberikan Surat Somasi? Ini Hal yang Dapat Dilakukan Perusahaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap saat dalam menjalani kegiatan usaha, suatu

pelaku usaha akan selalu terbuka akan kemungkinan dihadapi dengan suatu permasalahan

atau sengketa. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan hingga adanya kekhawatiran untuk

dirugikan kerap menjadi faktor penyebab terjadinya persoalan tersebut. Adanya dugaan

kemiripan atas penggunaan merek yang dilakukan suatu perusahaan yang mengakibatkan

ruginya perusahaan lain merupakan salah satu bukti konkret bentuk sengketa yang secara

umum sering terjadi diantara pelaku usaha.1 Terjadinya ketidaksepemahaman suatu pihak

perseroan terkait dengan pelaksanaan perjanjian dengan pihak lain juga menjadi contoh

umum lainnya yang sering terjadi yang mana pada akhirnya juga kerap menimbulkan suatu

sengketa.2 Sehingga, tata cara penyelesaian sengketa kemudian menjadi hal yang harus

dipahami dan dimengerti setiap organ-organ didalam perseroan.

Pada praktiknya, perusahaan yang akan menjadi tujuan persengketaan akan terlebih

dahulu diberikan somasi sebagai suatu bentuk peringatan sebelum melancarkan gugatan yang

sesungguhnya. Sebab, suatu somasi diberikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan

kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan

sebagaimana tuntutan pihak penggugat.3 Lantas, tahukah anda apa yang harus dilakukan

apabila perusahaan anda disomasi oleh pihak ketiga lainnya atas suatu hal? Sebelum

membahas apa yang harus dilakukan, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dari

somasi tersebut.

Secara keperdataan, somasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk teguran, tagihan

atau peringatan yang mempunyai akibat bahwa orang yang ditegur, ditagih, atau diperingati
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itu dapat dinyatakan lalai apabila tidak melaksanakan isi somasi tersebut.4 Dalam hal ini,

terdapat beberapa bentuk-bentuk somasi yang biasanya digunakan oleh pihak yang hendak

bersengketa, yakni:5

a. Surat Perintah

Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan karena tidak ditepatinya suatu janji

oleh pihak lainnya akan mengajukan tuntutannya dengan perantaraan jurusita

pengadilan. Nantinya, akan terbit surat perintah yang merupakan suatu peringatan

resmi oleh seorang jurusita pengadilan untuk pihak yang dinilai merugikan suatu

pihak tersebut.

b. Surat Biasa

Dalam hal ini, surat biasa adalah suatu bentuk peringatan tertulis atau somasi yang

diterbitkan oleh pihak yang bukan dalam jabatannya resminya (seperti halnya

jurusita). Surat somasi dengan bentuk seperti ini sejatinya sama-sama memiliki

kekuatan hukum sebagaimana surat somasi dengan bentuk surat perintah, hanya saja

perbedaannya terletak pada pihak yang menerbitkannya.

c. Lisan

Dalam hal ini, suatu surat peringatan atau somasi nyatanya dapat juga diberikan

secara lisan. Namun demikian, menurut Prof. Soebekti, somasi dengan bentuk ini

patut untuk dihindari. Hal ini disebabkan karena suatu somasi yang dilancarkan

secara lisan kurang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pengadilan sehingga

dinilai akan menjadi somasi yang kurang efektif.

Jika telah memahami bentuk-bentuknya, maka setidaknya terdapat 5 (lima) cara yang

dapat dilakukan perseroan dalam menghadapi suatu somasi dari pihak lain yakni:6 pertama,

Pastikan bahwa pihak yang ditujukan somasi tersebut adalah sesuai. Hal ini dilakukan guna
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menghindari menanggapi somasi yang salah kirim; Kedua, identifikasi pihak yang

memberikan anda somasi. Secara umum, orang yang memberikan somasi adalah orang yang

pada prakteknya dikenal. Ketiga, identifikasi perbuatan dan hubungan hukum yang terjadi

antara anda dan pihak yang memberikan anda somasi. Seperti contohnya apabila perbuatan

hukumnya adalah pinjam-meminjam uang, maka hubungan hukumnya adalah antara kreditur

dan debitur dimana salah satu pihak meminjamkan uang dan di pihak lain menerima dan

mengembalikan uang yang dipinjam. Dengan mengidentifikasi perbuatan hukum dan

hubungan hukum antar pihak, maka dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Keempat,

identifikasi alasan atau dasar diberikan somasi. Secara garis besar, ada 2 (dua) alasan

seseorang diberikan somasi yaitu: melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau melakukan

perbuatan melawan hukum (PMH). Setelah mengetahui alasan somasi, analisis alasan

tersebut sesuai fakta yang terjadi dan kemudian simpulkan apakah isi somasi tersebut telah

tepat atau belum. Kelima, menanggapi somasi. Hal ini merupakan langkah yang penting

untuk dilakukan. Sebab, somasi yang tidak dibalas dapat dikatakan sebagai salah bentuk

itikad buruk suatu pihak dalam menyelesaikan perkara tertentu. Terlebih, jika somasi

diabaikan dan penggugat menghadapi gugatan, maka seorang digugat harus mendatangi dan

merespon pengadilan. Apabila tetap tidak hadir di persidangan, hakim akan memakai surat

penggugat sebagai dasar.

Adapun untuk menjawab somasi tersebut, terdapat 2 (dua) metode yang dapat dipilih

yakni menerima atau membantah somasi.7 Dalam hal suatu pihak membantah somasi, maka

dapat digunakan dalil bahwa somasi yang dinyatakan tidaklah tepat karena tidak terdapatnya

suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Di sisi lain dalam hal

suatu pihak menerima somasi, maka dalil yang dapat digunakan adalah dengan mengakui

telah dilakukannya suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Nantinya, atas adanya

tanggapan menerima somasi tersebut kemudian dapat ditawarkan mekanisme penyelesaian

masalahnya kepada pihak yang mengirimkan somasi.

7 Ibid.
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