


  

IMPLEMENTASI PENGUATAN 
REGULASI DAN HUKUM  

DI INDONESIA 
(BOOKCHAPTER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbit UIKA Press 



  

IMPLEMENTASI PENGUATAN REGULASI DAN 

HUKUM DI INDONESIA (BOOKCHAPTER) 
 

Prof. Dr. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. 
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. 
Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. 
M. Mova Al Afghani, S.H., LLM. Eur., Ph.D. 
Dr. Sri Hartini, S.H., M.H.  
Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.  
Dr. Ibrahim Fajri, S.H., M.E.I. 
Desty Anggie Mustika, S.H., M.H. 
Prihartini Purwaningsih, S.H., M.H. 
Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. 
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. 
Latifah Ratnawaty, S.H., M.H. 
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H. 
Nisa Lestari, S.H., M.H. 
Agus Satory, S.H., M.H. 
 

© 2021 

Cetakan ke-1 Agustus 2021 
ISBN: 978-623-6712-37-5 
 

Editor: Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, S.H., M.H 

Desain Cover : Tohir Solehudin, S.Pd. 

Tata Letak (Layouter) : Raziv Akbar, S.T. 
 

Diterbitkan oleh: UIKA PRESS 
Universitas Ibn Khaldun Bogor 

Jalan KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kota Bogor 16162 
Tlp./Faks. +62 251 8356884; Email: uikapress@uika-bogor.ac.id 
Website: www.uikapress.uika-bogor.ac.id 

Anggota IKAPI No.: 295/JB/2016 
Anggota APPTI No.: 001.023.1.10.2017 
 

Hlm. viii + 294 

23 x 15 cm 

 
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta. Bahwa dilarang untuk memperbanyak buku ini 
sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, 
baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopy, rekaman, dan 
lain-lain tanpa izin. 



iii 
 

PRAKATA 
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topik: “IMPLEMENTASI PENGUATAN REGULASI DAN 
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Dekan, Dosen FH UIKA, Mahasiswa FH, peserta, penulis 
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BASIS KONSTITUSIONAL  

PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH REPUBLIK INDONESIA  

 

 Mohammad Taufik Makarao 

Guru Besar Universitas Islam Asy-Syafi`iyah Jakarta 

mtmakarao@hotmail.com  

  

I. Pendahuluan 

Gagasan memperkuat kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) 

sesungguhnya sejalan dengan ide para pendiri republik 

ini, yang diperlihatkan pada teks UUD 1945 sebelum 

diamandemen. Amandemen UUD 1945 yang secara 

politik melahirkan DPD-RI justru sekaligus mereduksi 

amanat historis the founding fathers untuk memberikan 

kedudukan dalam kehidupan politik di lembaga 

perwakilan rakyat.  
 

Partai politik yang menguasai pentas politik di MPR 

tampaknya tidak rela bila DPD-RI memiliki partisipasi 

politik secara utuh dalam urusan legislasi dan 

pengawasan jalannya pemeritahan terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  Pasal 2 ayat (1) 

UUD 1945 praamandemen menyatakan bahwa, “Majelis 

Permusyawaratan terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari 

daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan 

yang ditetapkan dengan undang-undang.”  
 

Perjalanan politik bangsa ini setelah Dekrit 5 Juli 

1959 sampai berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Orde 

mailto:mtmakarao@hotmail.com
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Baru memperlihatkan bahwa makna “utusan dari daerah-

daerah” menjadi tidak lebih dari sekedar “perpanjangan 

politik” dari kepala-kepala daerah di tingkat provinsi. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa “gubernur 

itulah utusan daerah.” Legitimasi politik utusan daerah 

pun menjadi tidak sekuat dengan anggota DPR yang 

dipilih rakyat dalam sebuah pesta demokrasi bernama 

Pemilu. Utusan daerah diangkat oleh Presiden. Dengan 

fakta seperti itu, posisi utusan daerah adalah marginal 

secara politik.   
 

 Reformasi politik pasca tumbangnya rezim Orde 

Baru membuka partisipasi politik seluas-luasnya kepada 

warganegara, termasuk partisipasi politik di parlemen 

melalui jalur perseorangan dalam DPD RI. Kran 

partisipasi politik bagi “orang daerah” dibuka demi 

menghindari gejolak politik di daerah. Partisipasi politik 

parlemen melalui jalur perseorangan menjadi alternatif 

kehidupan berparlemen di luar partai politik.   
 

Semangat yang dapat ditangkap dari partipasi 

parlemen non-parpol ini adalah meningkatkan 

pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi pesan politik 

tersebut harus lah dibawakan oleh orang daerah yang 

memahami peta permasalahan di daerahnya. Orang partai 

politik tentutanya memiliki agenda tersendiri untuk 

daerahnya, yang secara sederhananya adalah hasrat 

memperluas political-grip di daerah baik melalui jalur 

perturangan memperebutkan kursi kepala daerah 

maupun kursi di DPRD. Pembanguanan daerah harus lah 

disuarakan oleh orang daerah yang tidak bisa dengan 

kepentingan partai politik. Wakil daerah ini harus lah 



3 

 

murni berbicara untuk dan atas nama kepentingan 

daerah. Di situlah letak pintu masuk dan pentingnya 

peran anggota DPD-RI.  
 

Amandemen UUD 1945 dalam rangka memperkuat 

kewenangan DPD-RI adalah juga sejalan dengan 

semangat “supremasi kedaulatan rakyat” sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa, 

“Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” serta 

spirit “supremasi hukum” sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Negara Indonesia 

adalah negara hukum.” Oleh karena itu, pengaturan 

kewenangan DPD-RI saat ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22D UUD 1945 harus diamandemen demi 

memenuhi semangatn “supremasi kedaulatan rakyat” dan 

spirit “supremasi hukum.”   
 

II. Basis Konstitusional    

Tidak berlebihan untuk mengatakan penguatan 

kekuasaan legislasi DPD-RI memiliki basis konstitusional. 

UUD 1945 telah menempatkan DPD-RI sebagai lembaga 

perwakilan rakyat, di mana anggota-anggotanya dipilih 

setiap lima tahun bersama dalam sebuah pemilihan 

umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) 

UUD 1945, yaitu bahwa “Pemilihan umum 

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.”  
 

Kemudian Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 menyatakan 

bahwa, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
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Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Adanya 

fakta anggota DPD-RI dipilih melalui sebuah pemilihan 

umum memberi konsekuensi yuridis bahwa konstitusi 

menjadi basis eksistensi anggota DPD-RI sebagai sebuah 

lembaga perwakilan rakyat.   
 

Dan rakyat memilih langsung perseorangan calon 

anggota DPD-RI. Fakta ini membawa konsekuensi bahwa 

anggota DPD-RI bertanggung jawab kepada rakyat yang 

memilihnya, atau konstituennya. Anggota DPD-RI adalah 

representasi sejati rakyat di daerah pemilihannya. 

Anggota DPD-RI tidak mewakili sebuah partai politik 

pun. Artinya, anggota DPD-RI harus bertindak untuk dan 

atas nama rakyat pemilihnya serta menjaga dan 

memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya, 

yang tentunya berbeda dengan keterwakilan anggota 

DPR-RI pada sebuah daerah pemilihan (dapil) yang tidak 

bisa lepas atau bertentngan dengan agenda partai 

politiknya. Anggota DPD-RI dipilih dalam sebuah 

pemilihan umum yang demokratis, dengan bersandarkan 

pada asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E 

ayat (1), yaitu bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali.”  
 

Berdasar atas landasan konstitusi tersebut, maka 

pelaksanaan peran “perwakilan rakyat” oleh anggota 

DPD-RI tidak boleh dikurangi sedikit pun kewenangan 

konstitutionalnya, termasuk pembatasan dari konstitusi 

itu sendiri. Bahkan bila ada reduksi ataupun pembatasan 

kewenangan konstitusional anggota DPD-RI berasal dari 

konstitusi, maka ketentuan-ketentuan dalam konstitusi 

tersebut harus di amandemen. Konstitusi adalah aturan 
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dasar tertinggi yang menjaga hak-hak konstitusional 

warganegara dan menjaga agar penyelenggaraan 

pemerintahan berjalan sesuai norma hukum tertinggi 

tersebut dengan tidak ada reduksi kewenangan lembaga 

negara.  Sejalan dengan prinsip konstitusi tersebut, maka 

amandemen untuk memperkuat fungsi legislasi DPD-RI 

memiliki landasan konstitisional.   
 

III. Pseudo-Legislative Power dan Pseudo Executive 

Power  

Pengaturan keberadaan DPD-RI dalam Bab VIIA 

UUD 1945 pasca amandemen telah menempatkan DPD-RI 

tidak equal dengan DPR-RI dalam hal kewenangan. DPD-

RI melalui pengaturan Pasal 22D UUD 1945 telah 

menjadikan DPD-RI tidak sebagai pemegang kekuasaan 

parlemen sejati, atau DPD-RI hanya diberikan “pseudo-

legislation power” (kekuasaan legislasi semu). Frasa 

“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang.....,” dalam 

Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Dewan Perwakilan 

Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat daerah,” telah 

menempatkan DPD-RI sebagai lembaga perwakilan 

rakyat yang eksistensi dan perannya tergantung kepada 

DPR. Dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan, “DPD 

dapat mengajukan rancangan undangundang, tetapi DPR 

akan menentukan apakah akan menggunakan usulan 

rancangan undangundang itu atau tidak 
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menggunakannya atau bisa juga mengadopsi rancangan 

undangundang tersebut ke dalam rancangan undang-

undang inisiatif DPR.”    
 

Frasa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas 

rancangan undang-undang .....,” dalam Pasal 22D ayat (2) 

UUD 1945, bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama,” juga telah menempatkan peran 

legislasi DPD-RI pada inisiatif DPR untuk mengundang 

DPD-RI untuk ikut membahas suatu rancangan undang-

undang. Bila DPR tidak mengundang DPD-RI untuk 

membahas rancangan undang-undang dimaksud, maka 

akan menimbulkan “kegaduhan politik” atau ketegangan 

antar lembaga negara.   
 

Juga Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 menyatakan 

bahwa, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, telah 

menjadikan DPD-RI tidak sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif  sejati, atau DPD-RI hanya diberikan “pseudo-

executive power” (kekuasaan eksekutif semu), karena 

anggota DPD sebagai perseorangan tidak dapat 

dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden.   
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IV. Penguatan Peran DPD-RI  

Amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 

dalam rangka memperkuat kewenangan DPD-RI adalah 

juga sejalan dengan semangat “supremasi kedaulatan 

rakyat” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 bahwa, “Kedaulatan rakyat berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar,” serta spirit “supremasi hukum” sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa, 

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena 

itu, pengaturan kewenangan DPDRI saat ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 harus diamandemen 

demi memenuhi semangat “supremasi kedaulatan rakyat” 

dan spirit “supremasi hukum.” Adapun Pasal-Pasal yang 

dapat dilakukan amandeman UUD 1945 antara lain 

sebagai berikut. Pertama, Pasal 6A ayat (2) Pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, menjadi:  

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum atau perseorangan sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum.  
 

Kedua, Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah 

dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
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keuangan pusat dan daerah. Pasal 22D (2) Dewan 

Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, 

dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta 

memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat atas rancangan undangundang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan dan agama.  
 

Kedua frasa dalam Pasal 22D (1) dan ayat (2) UUD 

1945 mutlak harus diubah menjadi:  

Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat secara 

penuh mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah.  
 

Pasal 22D (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas 

secara penuh rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.  
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Pembentukan segenap undang-undang tersebut 

akan memberi posisi sejati kepada DPD-RI dalam hal 

implementasi kekuasaan legislasi, walaupun kekuasan 

legislatif DPR relatif masih lebih besar daripada 

kekuasaan legislasi DPD-RI. Memberikan kekuasaan 

legislasi sejati kepada DPD-RI akan membulatkan “people’s 

sovereignty” dalam kaitan pemberian mandat dari rakyat 

pemilih kepada anggota DPD-RI. Rakyat memilih anggota 

DPD-RI tentutanya dengan harapan partisipasi penuh 

anggota DPD-RI tersebut. Rakyat pemilih tentunya akan 

merasakan keterwakilan kepentingan mereka secara 

penuh di DPD-RI.  
 

Pengawasan. Peran DPD-RI dalam konteks 

pelaksanaan fungsinya memiliki strategis dalam 

penyelenggaraan kegiatan politik pemerintahan. 

Setidaknya dua peran yang memiliki strategis, yaitu 

pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di 

daerah dan keikutsertaan dalam penyusunan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) terkait pemerintahan daerah. 

Penguatan peran DPD-RI tersebut tetap dalam kerangka 

konsitutusi.   
 

Pengawasan pelaksanaan pemerintahan kegiatan di 

daerah tidak lepas dari akar darimana anggota DPD-RI 

berada, yaitu dari daerah asal pemilihannya, sehingga 

anggota DPD-RI secara moral terkait baik dengan 

konstituennya dan juga terkait dengan pemerintahan 

daerah pemilihannya. Keterkaitan dengan konstituen 

memiliki nilai arti penting, karena konstituen merupakan 

basis pendukung anggota DPD-RI. Namun, tidak berarti 

perhatian anggota DPD-RI terbatas pada konstituennya 

belaka, tetapi juga memberi perhatian secara umum 
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kepada masyarakat daerah asal pemilihannya dalam 

konteks wilayah provinsi. Dalam kerangka komunikasi 

dengan warga, anggota DPD-RI menggali informasi atas 

persoalan yang dihadapi warga masyarakatnya dan 

memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi 

warga masyarakat, termasuk melakukan komunikasi 

dengan instansi ataupun lembaga terkait dengan 

permasalahan tersebut.  
 

Beragam permasalahan dihadapi warga masyarakat, 

mulai dari persoalan sandang, pangan sampai papan serta 

masalah sosial-politik terkait konteks kedaerahan. 

Koordinasi pertama dalam kerangka mencari informasi 

dan pemberian solusia adalah komunikasi anggota DPD-

RI dengan Pemerintahan Daerah asalnya. Komunikasi 

anggota DPD-RI dengan institusi pemerintahan daerah 

dilakukan per kasus dan per instasi secara langsung pada 

tingkatan pemerintahan daerah tempat terjadinya 

permasalahan tersebut. Bilamana persoalan tersebut amat 

serius, maka dimungkinkan dibentuk “Tim Pencari Fakta” 

oleh anggota DPD-RI yang bersangkutan dengan 

koordinasi dengan Pimpinan DPD-RI. Pekerjaan “Tim 

Pencari Fakta” akan lebih baik melibatkan pihak-pihak 

atau kalangan yang diperkirakan akan membantu 

pekerjaan tersebut, misalnya kalangan perguruan tinggi 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh 

perhatian atas permasalahan tersebut.  
 

Dalam kerangka pengawasan di Daerah, anggota 

DPD-RI juga seyogyanya memberi perhatian terhadap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala-Wakil Kepala Daerah 

(Pemilukada) di daerah asal pemilihannya. Pengawasan 

atas Pemilikada dapat dilakukan dengan membentuk 
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“Gugus Tugas”, dengan melibatkan kalangan perguruan 

tinggi. Pilihan perguruan tinggi sebagai mitra kerja 

setidaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa 

perguruan tinggi dianggap relatif netral dan obyektif. 

Pengawasan penyelenggaraan Pemilukada tidak saja 

memberikan wawasan pemahaman atas politik riel, tetapi 

juga akan memberikan gambaran solusi apa yang dapat 

diberikan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan 

Pemilukada.  
 

Kemudian partisipasi aktif DPD-RI dalam 

mempersiapkan suatu RUU telah berjalan selama ini, 

sehingga peningkatan peran DPD-RI terhadap 

penyusunan legislasi tidak terlalu sulit dilakukan. Hanya 

saja optimalisasi partisipasi DPD-RI dalam penyusunan 

legislasi juga perlu disusun berdasarkan skala prioritas 

terkait kepentingan daerah, misalnya RUU Provinsi 

Kepulauan. Penyusunan RUU harus dikerjakan secara 

melibatkan partisipasi luas kalangan pemangku 

kepentingan ditingkat pemerintahan pusat maupun 

pemerintah daerah serta kalangan organisasi masyarakat 

dan LSM yang menaruh perhatian terhadap isu yang 

dimuat dalam RUU tersebut. Untuk mewujudkan letak 

peran DPD-RI dalam perspektif kepentingan daerah tidak 

mesti menunggu “Amandemen Kelima UUD 1945, tetapi 

dapat ditempuh melalui penguatan fungsional DPD-RI.  

Dengan peningkatan fungsionalnya, maka DPD-RI telah 

mengoptimalkan perjuangan untuk dan atas nama rakyat 

pemilihnya serta menjaga dan memperjuangkan 

kepentingan daerah yang diwakilinya. Peningkatan 

fungsional DPD-RI dapat diterjemahkan dalam program 

konkrit yang masih dalam lingkup kewenangan DPD-RI, 

yaitu pengawasan dan legislasi.    
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Kegiatan pengawasan dapat diwujudkan melalui 

pengawasan terhadap gerak pembangunan sosial-politik 

dan ekonomi, dengan membentuk “desk” atau gugus 

tugas di daerah masing-masing. Dalam konteks 

pengawasan pembangunan sosial-politik dapat dilakukan 

melalui Kantor Aspirasi DPD-RI” di ibukota provinsi. 

Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi 

kerja, maka DPD-RI dapat membentuk pelaksana gugus 

tugas pengawasan bersama perguruan tinggi di 

daerahnya. Implimentasi pengawasan dapat berupa 

pengawasan kebijakan pemerintah daerah, dengan 

melakukan “penelitian berkala satu tahun” terhadap 

kegiatan rutin pemerintahan daerah, dengan hasil akhir 

rekomendasi perbaikan kebijakan di bidang sosial-politik 

bilamana diperlukan. 
 

Aspek terpenting dalam pembangunan sosial-politik 

adalah tingkat partisipasi rakyat di daerah pada kegiatan 

pembangunan dan tahapan pembangunan. Pelibatan 

partisipasi rakyat hanya dapat terjadi bila pemerintah 

daerah memberi porsi besar terhadap informasi kegiatan 

dan rencana pembangunan.  Satu kegiatan sosial-politik 

yang lebih konkrit dan strategis adalah pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Posisi 

anggota DPD-RI yang non-partisipan partai politik dapat 

memainkan peran wasit bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam Pemilukada. Anggota DPD-RI dapat menjadi 

pelerai ketika terjadi konflik antar pihak pendukung atau 

peserta Pemilukada tersebut. DPD-RI juga memainkan 

peran untuk memberi solusi bagi perbaikan kualitas 

penyelenggaraan Pemilukada. Pelaksanaan peran DPD-RI 

dalam Pemilukada dapat dilakukan juga melalui kajian 
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bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi daerah, 

dengan target rekomendasi bagi peningkatan kualitas 

penyelenggaraan Pemilukada.  
 

Legislasi. Dalam bidang legislasi, DPD-RI dapat 

memulai dengan memetakan skala prioritas pembuatan 

peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan 

kebutuhan regulasi di daerah, terutama pembuatan 

undang-undang terkait penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Pemetaan skala prioritas pembuatan peraturan 

kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan “Naskah 

Akademik” bagi Rancangan Undang-Undang. Kegiatan 

legislasi ini telah dilakukan DPD-RI selama ini.   
 

Terkait dengan kegiatan legislasi ini, DPD-RI juga 

dapat berperan dalam pemeriksaan permohonan 

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di 

Mahkamah Konstitusi, terutama terkait UU Pemda. UU 

Pemda termasuk paling sering di-uji-materi-kan di 

Mahkamah Konstitusi. Sebagai pihak Termohon adalah 

DPR-RI dan Presiden dalam pemeriksaan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang. DPD-RI dapat 

mengajukan permohonan menjadi pihak terkait pada 

setiap pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap 

UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, 

Mahkamah Konstitusi mendapatkan informasi berimbang 

dalam pemeriksaan  “judicial review” dan bermanfaat 

bagi Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan 

hukum sebelum sampai pada tahap pembuatan “Amar 

Putusan”.   
 

V. Penutup  

Gagasan penguatan DPD-RI adalah sejalan dengan 

pemikiran reformasi pasca tumbangnya Pemerintahan 
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Orde Baru Soeharto. Harapan penguatan DPD-RI adalah 

juga dalam kerangka penguatan gagasan menjaga ide 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan DPD-RI 

dapat dilakukan melalui penguatan amadenen UUD 1945 

melalui Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR), fungsi 

pengawasan dan fungsi legislasi yang telah dimiliki oleh 

DPD-RI sesungguhnya.  
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I. Konsep Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep 

yang telah menarik perhatian dunia dan memperoleh 

resonansi baru dalam ekonomi global. Tinggi minat dalam 

CSR dalam beberapa tahun terakhir berasal dari 

munculnya globalisasi dan perdagangan internasional, 

yang tercermin dalam kompleksitas bisnis yang 

meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan 

transparansi dan kewarga-negaraan perusahaan. Selain 

itu, sementara pemerintah secara tradisional memikul 

tanggung jawab tunggal untuk peningkatan kondisi 

kehidupan penduduk, kebutuhan masyarakat telah 

melebihi kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. 

Dalam konteks ini, sorotan semakin beralih ke fokus pada 

peran bisnis dalam masyarakat dan perusahaan progresif 

berusaha untuk berbeda (Mirshak, 2007: 243). 
 

The World Business Council for Sustainable  

Development (WBCSD) mendefinisikan CSR is "the 

commitment of business to contribute to sustainable economic 

mailto:budiagusr@uii.ac.id
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development, working with employees, their familiers and the 

local communities (Mirshak, 2007: 243). Menurut Green 

Paper dari Uni Eropa CSR didefinisikan “a concept whereby 

companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their 

stakeholders on a voluntary basis” (Nagypál, 2014: 328). Dari 

pengertian CSR ini, maka sangat jelas bahwa CSR 

merupakan sebuah konsep yang mendorong perusahaan 

untuk (1) mendorong perusahaan berkomitmen pada 

upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (2) 

mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan aspek 

sosial dan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan 

bisnisnya; dan (3) perusahaan dapat mendorong adanya 

interaksi antara pemangku kepentingan secara sukarela. 
 

 Konsep CSR sebagaimana diusulkan oleh Carroll 

CSR dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu economic, legal, etik 

dan diskresi. Aspek ekonomi melihat bahwa CSR 

merupakan tanggung jawab yang bersifat ekonomis, 

misalnya memberikan pengembalian investasi kepada 

pemilik dan pemegang saham; menciptakan lapangan 

kerja dan upah yang adil bagi pekerja; menemukan 

sumber daya baru; mempromosikan kemajuan teknologi, 

inovasi, dan penciptaan produk dan layanan baru. Bisnis 

dari perspektif ini adalah unit ekonomi dasar dalam 

masyarakat dan semua peran lainnya didasarkan pada 

asumsi fundamental ini. Aspek hukum melihat bahwa 

CSR diharapkan merupakan bentuk kepatuhan hukum 

dan bermain dengan "aturan main." Dari perspektif ini, 

masyarakat mengharapkan bisnis untuk memenuhi misi 

ekonominya dalam kerangka persyaratan hukum. Aspek 

etis melihat CSR merupakan Instrumen yang diharapkan 
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dapat mendorong kegiatan bisnis dapat menghormati 

hak-hak masyarakat, menghindari bahaya sosial, dan 

mencegah kerugian sosial. Aspek diskresi melihat bahwa 

CSR merupakan instrumen bagi perusahaan memiliki 

ruang lingkup penilaian diskresioner yang paling luas dan 

pilihan, dalam hal memutuskan kegiatan tertentu atau 

kontribusi filantropi yang ditujukan untuk memberi 

kembali kepada masyarakat. Akar dari jenis tanggung 

jawab ini adalah bahwa bisnis dan masyarakat terjalin 

secara organik. Contoh kegiatan tersebut mungkin 

termasuk kontribusi filantropi, melakukan program 

pelatihan di rumah untuk pengguna narkoba, atau upaya 

untuk meningkatkan (Mirshak, 2007: 246-247). 
 

II. Konsep Inovasi Teknologi 

Sundbo (1998) menyatakan innovation is something 

new that creates value in the eyes of the consumer (Reaiche, 

2016: 58) Sementara itu, Kline and Rosenberg (1986) 

menyatakan bahwa innovation is not necessarily something 

that is welldefined, or even homogeneous, nor can it be identified 

as entering an economy at a specific point in time (Roos, tt: 65).  

Dari definisi inovasi, maka dapat dipahami bahwa definisi 

inovasi memiliki keluasan dan bentuk yang berbeda.  

Keluasan dan bentuk yang berbeda ini dapat mencakup, 

tetapi tidak hanya pada meliputi produk, layanan, 

operasi, masalah organisasi, rekayasa keuangan, dan/atau 

strategi pemasaran (Reaiche, 2016: 58). 
 

Perbedaan antara inovasi dan invensi adalah 

penting. Bagi beberapa ilmuwan, inovasi lebih dari 

sekadar invensi. Menurut Fagerberg (2005) menyatakan 

Invensi adalah kemunculan pertama dari sebuah ide 
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untuk produk atau proses baru, sedangkan inovasi adalah 

upaya pertama untuk melaksanakannya ke dalam praktik. 

Ia juga menyatakan lebih lanjut bahwa pada tingkat 

produk, misalnya, dapat melibatkan transformasi 

"invensi" melalui penciptaan nilai menjadi produk atau 

layanan baru yang diinginkan pasar (Reaiche, 2016: 58). 
 

Perbedaan inovasi dan invensi menjadi berbeda 

apabila dilihat dari perspektif sistem paten yang memiliki 

focus perlindungan pada aspek inovasi teknologi, maka 

antara inovasi teknologi dan invensi dapat dinyatakan 

bahwa inovasi teknologi merupakan bagian dari invensi. 

Inovasi teknologi sebagai bagian dari invensi diperlukan 

karena adanya siklus dari inovasi teknologi yang akan 

melewati tiga fase, yaitu fase pertumbuhan, fase konstan 

dan fase penurunan. Fase pertumbuhan adalah fase 

inovasi teknologi baru dihasilkan dan ditawarkan kepada 

pasar, kemudian pasar merespon dengan permintaan 

yang tinggi. Fase berikutnya yaitu fase konstan, fase ini 

mendudukan invovasi teknologi pada posisi yang konstan 

dipasaran. Hal ini terjadi karena inovasi teknologi telah 

digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Fase 

terakhir adalah fase penurunan, pada fase ini inovasi 

teknologi yang telah diterima dipasaran mengalami 

penurunan permintaan dari pasar. Nah, pada tahap ini 

maka inovasi tekologi memerlukan inovasi lebih lanjut. 

Inovasi teknologi dilanjutkan dimaksudkan untuk 

mencapai dua hal, yaitu; (1) Tetap dapat melakukan 

inovasi secara periodik dan signifikan, sehingga tinggal 

keluar dari lingkungan yang ada saat ini; dan (2) 

Menciptakan keberlanjutan produk yang sudah layak 

dipasaran. 
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Ada beberapa keuntungan inovasi teknologi apabila 

dilakukan berdasarkan siklus tersebut di atas. Setidaknya 

ada tiga keuntungan yang dapat diidentifikasi, yaitu; 

Pertama, dapat menciptakan produk yang murah. 

Bagaimanapun harus diakui, dengan inovasi teknologi, 

maka akan tercipta produk yang lebih murah; Kedua, 

dapat menciptakan produk yang berbeda; dan Ketiga, 

dapat menciptakan ceruk pasar baru.  
  

III. Konsep Sistem Paten 

Sistem paten memiliki sejarah yang panjang, 

meskipun beberapa dari paten paling awal hanyalah 

pemberian monopoli hukum atas barang tertentu 

daripada perlindungan suatu invensi dari peniruan. 

Contoh awal paten terkait teknologi adalah paten 

Brunelleschi pada kapal yang dirancang untuk membawa 

marmer ke Sungai Arno, yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Florentine pada 1421, undang-undang paten 

Venesia tahun 1474, dan berbagai monopoli paten yang 

diberikan oleh Kerajaan Inggris antara tanggal 15 dan 

Abad ke-17. Sistem paten modern, yang membutuhkan 

model kerja atau deskripsi tertulis dari suatu penemuan, 

berasal dari abad ke-18, pertama di Inggris (1718) dan 

kemudian di Amerika Serikat (1790), diikuti oleh Prancis 

(dalam kedua kasus terakhir satu konsekuensi revolusi) 

(Ladas, 2003). 
 

Banyak negara Eropa Kontinental lainnya 

memperkenalkan paten selama abad ke-19, seperti yang 

dilakukan Jepang (JPO, 2006) dan India (James, 2007). 

Selama abad ke-20, penggunaan sistem paten menjadi 

hampir universal dan penandatanganan perjanjian TRIPS 
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telah memastikan bahwa semua negara yang menjadi 

anggota Organisasi Perdagangan Dunia akan memiliki 

setidaknya tingkat perlindungan paten minimal. Dalam 

hal ini, Gervais mencatat bahwa Cina tampaknya telah 

melakukan lebih baik selama sepuluh tahun terakhir 

daripada, misalnya, India, sementara semakin jauh dari 

pendekatan ekonomi pasar bebas negara maju (Gevais, 

2007). Di China, sementara rezim perlindungan paten 

tampaknya telah membaik dalam beberapa tahun 

terakhir, masih ada masalah signifikan yang terkait 

dengan penegakan hak-hak tersebut yang tidak memadai. 

Perbedaan pendapatan daerah, insentif yang tidak 

memadai untuk komersialisasi hasil litbang dan tingkat 

upaya penelitian yang relatif rendah juga merupakan 

faktor signifikan yang dapat menghambat kemungkinan 

dampak paten sistem di negara itu (Maskus, 2000). 
 

Jadi, ada potensi besar untuk informasi paten yang 

berfokus pada teknologi tertentu yang dikenal sebagai 

lanskap paten - untuk berkontribusi pada kebutuhan 

pembangunan negara berkembang dengan mengiden-

tifikasi teknologi penting, pengetahuan, proses, dan 

metode yang berpotensi berguna bagi mereka. Namun, 

meskipun informasi paten mudah diakses melalui 

internet, sumber daya ini digunakan hanya sebagian kecil 

dari potensinya untuk merangsang penemuan dan 

inovasi. Dalam membangun kesuksesan ekonomi mereka, 

perusahaan Jepang menggunakan ketentuan publikasi 

sistem paten internasional sebagai sumber informasi yang 

berharga, bahkan di masa informasi pra-elektronik, jauh 

lebih efektif daripada yang telah dilakukan oleh 

perusahaan di negara lain. 
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Penggunaan informasi pengungkapan paten tetap 

terbatas di negara berkembang dan negara kurang 

berkembang, meskipun terdapat sejumlah layanan 

database paten gratis seperti WIPO's Patentscope® atau 

Cambia's Patent Lens. Pengetahuan dan teknik umum 

dalam mencari informasi paten, termasuk ekstraksi 

informasi yang relevan dari database paten, saat ini belum 

diketahui dan oleh karena itu secara fundamental penting 

untuk mendukungnya melalui inisiatif bantuan teknis 

yang mendukung negara-negara berkembang dan kurang 

berkembang di masa depan. Dengan mempelajari efek 

dari perluasan ruang lingkup paten dengan mengizinkan 

banyak klaim di Jepang pada tahun 1988 dan menemukan 

bahwa perubahan pada sistem paten ini memiliki 

pengaruh yang sangat kecil pada aktivitas R&D di 

perusahaan-perusahaan Jepang (Sakakibara, 2001: 77-100). 
 

IV. CSR dan Program Pemberdayaan Inovasi 

Teknologi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Indonesia 

CSR pada milinium ketiga ini telah mendapatkan 

perhatian yang serius dan semakin meningkat. Konsep 

CSR sendiri terus berkembang seiring adanya 

pengembangan konsep CSR melalui beberapa literature 

akademik dan strategi perusahaan yang menghendaki 

CSR dapat mencapi tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh 

perusahaan. Jones, T. M sebagaimana dikutip oleh 

Angeloantonio Russo and Francesco Perrini menyatakan 

Konsep CSR sendiri dalam perkembangannya tidak hanya 

berorentasi pada upaya perusahaan menghindari tekanan 

dari pemangku kepentingan, tetapi diorentasikan untuk 
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mewujudkan masyarakat yang lebih baik (Angeloantonio, 

2010: 209).  
 

Oleh karena itu CSR harus dipandang sebagai 

orientasi strategis korporasi yang mampu melaksanakan 

perilaku bertanggung jawab secara sosial dalam 

menjalankan aktivitasnya. Selain nilai-nilai moral dan 

kode etik, laporan nonkeuangan merupakan sarana bagi 

perusahaan untuk mempertanggungjawabkan strateginya 

kepada pemangku kepentingan terkait. Dari perspektif 

praktisi, teori pemangku kepentingan mengajarkan 

praktik manajerial dan instrumental yang baik kepada 

perusahaan (Angeloantonio, 2010: 209).  
 

Dalam perkembangannya di beberapa negara, CSR 

sebagai sebuah konsep yang sangat baik untuk 

mewujudkan masyarakat yang lebih baik, tidak lagi 

dipandang hanya sebagai kewajiban etik, namun telah 

menjadi kewajiban hukum. Pemahaman ini dengan 

melihat lahirnya berbagai peraturan perundang-

undangan yang mewajibkan perusahaan untuk 

melaksanakan CSR. Konsekuensi lebih lanjut lahirnya 

berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka 

bagi perusahaan tidak memiliki alasan lagi untuk 

menghindar dari kewajiban tersebut.  
 

Dalam konteks Indonesia, nampaknya mendorong 

CSR menjadi kewajiban hukum telah menjadi sebuah 

realitas, di mana pemerintah Indonesia telah menerbitkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

CSR. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut 

ada yang bersifat umum dan khusus. Peraturan CSR yang 

bersifat umum tertuang di dalam UU Nomor 40 Tahun 
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2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan peraturan 

CSR yang bersifat khusus tertuang di dalam Permen 

BUMN No. NOMOR PER-02/MBU/04/2020 tentang 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. 
 

Mencermati peraturan umum yang berkaitan dengan 

CSR, dapat dilihat secara jelas pada ketentuan Pasal 74 

ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 40 tahun 2007. Ketentuan 

tersebut selanjutnya berbunyi:  

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan.  

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran.  

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 
 

Dari bunyi Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 

40 Tahun 2007, maka ada beberapa pemahaman yang 

dapat diambil. Pertama, semua Perseroan wajib untuk 

melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan. 

Dengan diwajibkannya perseroan untuk melaksanakan 
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tanggung jawab social dan lingkungan, maka perseroan 

tidak dapat menghindari dengan alasan apapun untuk 

melaksanakan kewajiban ini. Tujuan yang ingin dicapai 

untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang 

serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma, dan budaya masyarakat setempat. Kemudian, 

Perseroan yang diberikan kewajiban ada dua, yaitu (1). 

perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang 

sumber daya alam; dan (2). Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya 

alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan 

usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah 

Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan 

sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak 

pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 
 

Kedua, perlu dilakukan penganggaran dan 

perhitungan untuk melaksanakan kegiatan tanggung 

jawab social dan lingkungan berdasarkan pada kepatutan 

dan kewajaran. Untuk kepatutan dan kewajaran sendiri 

bersifat abstrak dan tidak ada suatu penjelasan yang 

terukur agar kepatutan dan kewajaran ini dapat dipenuhi. 

Namun di dalam undang-undang hal ini sudah dianggap 

sebagai suatu hal yang jelas; Ketiga, Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban, maka dikenai sanksi. Adapun 

sanksi tersebut mengacu kepada segala bentuk sanksi 

yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang 

terkait; dan Keempat, tanggung jawab social dan 

lingkungan dari perseroan diatur lebih detail di dalam 



25 

 

peraturan pemerintah. Sementara itu, peraturan yang 

bersifat khusus, di mana CSR dilaksanakan oleh BUMN 

tertuang di dalam Permen BUMN No. NOMOR PER-

02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) BUMN.  
 

Pada awalnya, CSR di Indonesia diterapkan dengan 

hanya sebatas kegiatan donasi kepada masyarakat, masih 

belum dimaknai sebagai sebuah upaya serius dari 

perusahaan yang ditujukan untuk pemberdayaan 

masyarakat. (Angeloantonio, 2010: 44). Tetapi seiring 

dengan perkembangannya, CSR mulai bergeser dari 

kegiatan donasi menjadi kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Erni Febrina H menyatakan pemberdayaan 

masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu 

komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan 

martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan 

tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan 

warga negara (Sufyati, 2016: 39). 
 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sendiri 

variannya sangat banyak, salah satunya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Gunawan Sumidiningrat 

menyatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, 

besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 

mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi 

tidak cukup hanya dengan peningkatan pendapatan atau 

penghasilan, memberikan kesempatan berusaha yang 

sama, kesempatan untuk memperoleh lapangan 

pekerjaan, dan hanya memberikan suntikan modal 
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sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama 

dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan 

yang masih lemah dan belum berkembang (Sufyati HS, 

2016: 36).  
 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat banyak 

ditempuh dengan melakukan penguatan UMKM. 

Penerapan CSR untuk penguatan UMKM karena pada 

kenyataannya perusahaan besar memiliki perangkat CSR 

dan manajemen yang baik, namun tidak memiliki 

kemampuan dalam membangun komitmen untuk 

berperilaku bertanggung jawab. Sementara, UMKM, tidak 

memiliki komitmen untuk berperilaku bertanggung 

jawab, seperti memiliki hubungan lebih dekat dengan 

masyarakat lokal dan kunci bagi pengembembangan 

perekonomian local, namun tidak memiliki perangkat 

CSR dan manajemen yang baik. Dengan adanya kelebihan 

dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan besar dan 

UMKM, maka penerapan CSR kepada UMKM dianggap 

merupakan cara terbaik untuk menciptakan perilaku 

perusahaan yang bertanggung jawab dalam mendorong 

pembangunan berkelanjutan (Sufyati HS, 2016: 36). 
 

Dalam praktek, penguatan UMKM ini, tidak saja 

berkaitan dengan pemberian dukungan finansial berupa 

modal, tetapi dilakukan juga pada aspek penguatan 

manajerial, hingga soal penguatan inovasi teknologi 

UMKM. UMKM merupakan suatu badan usaha yang 

memiliki banyak keterbatasan, termasuk keterbatasan 

dalam ketersediaan dan penguasaan teknologi. Dalam 

kenyataannya, acapkali UMKMmemiliki peluang untuk 

menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas serta 
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memiliki daya saing, menjadi terhambat disebabkan tidak 

tersediannya teknologi.  
 

UMKM dalam kaitannya dengan penguasaan 

teknologi sangat terbatas disebabkan dua alasan penting, 

yaitu; alasan internal dan eksternal. Alasan internal 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Kesadaran dan 

kemauan pengusaha untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna di perusahaan 

masih sangat terbatas; 2) Keterbatasan modal untuk 

melakukan perbaikan/peningkatan teknologi; 3) 

Kurangnya kemampuan pengusaha untuk memanfaatkan 

peluang usaha; 4) Lemahnya akses dan terbatasnya 

informasi tentang sumber teknologi dan pengetahuan 

tertentu, sedangkan alasan eksternal mencakup:  1) 

Sebagian besar hasil litbang yang ada hingga saat ini 

bukan yang diperlukan oleh UMKM; 2) Proses alih 

teknologi kepada UMKM belum optimal, antara lain 

keterbatasan tenaga pendamping di lapangan; 3) Publikasi 

hasil-hasil litbang masih terbatas dan penyebarannya 

belum menjangkau UMKM di seluruh wilayah; 4) Skim 

pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi termasuk pembelian mesin-mesin baru untuk 

UMKM masih terbatas. Misalnya masalah leasing dan 

sewa beli masih terbatas, dan belum banyak dimanfaatkan 

oleh UMKM karena tidak kompetitif (Umar, 2008: 154). 
 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu 

penyebab kinerja UMKM di Indonesia jauh lebih rendah 

dibandingkan kinerja UMKM di negara-negara maju, 

adalah masih rendahnya pengembangan atau penguasaan 

pengetahuan dan teknologi oleh aktor-aktor inovasi di 

Indonesia. Daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia 
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yang rendah, kompensasi yang rendah, keberadaan 

sarana dan prasarana yang tidak memadai, kondisi 

permodalan yang tidak disertai dengan kredit investasi, 

dan tingkat pendidikan yang rendah, semuanya 

mempengaruhi kinerja UMKM dan pengembangan 

UMKM di Indonesia. (Umar, 2008: 154). Pada akhirnya, 

secara umum rendahnya penguasaan teknologi ini 

berdampak pada tingkat produktivitas UMKM Indonesia 

dalam menghasilkan produk menjadi terbatas. 
 

Dari realitas ini, maka CSR yang difokuskan pada 

upaya pemberdayaan ekonomi dapat didorong untuk 

mengembangkan program penguatan inovasi teknologi 

UMKM di Indonesia. Dengan adanya, penguatan inovasi 

teknologi SMEs, maka dampaknya akan dapat 

mendorong daya saing UMKM Indonesia dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable 

development). Apabila UMKM Indonesia mampu 

berkembang, maka akan mampu menciptakan lapangan 

kerja, semangat berwirausaha dan inovasi akan 

meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan As former 

European Commissioner for Enterprise and Industry, 

Günter Verheugen yang menyatakan: "Micro, small and 

medium-sized enterprises (SMEs) are the engine of the 

European economy. They are an essential source of jobs, create 

entrepreneu rial spirit and innovation in the EU and are thus 

crucial for fostering competi tiveness and employment". 

(Nagypál, 2014: 329). 
 

Praktek ini, dapat dilihat pada program CSR yang 

dikembangkan oleh PT. Pertamina. PT Pertamina, 

nampaknya sudah mulai memfokuskan program 

pemberdayaan ekonomi melalui UMKM di Indonesia. 
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Adapun program yang dilakukan selain memberikan 

permodalan dan penguatan manajemen UMKM 

Indonesia, PT. Pertamina juga mendorong inovasi 

teknologi di UMKM Indonesia. Inovasi teknologi yang 

berhasil diwujudkan oleh PT. Pertamina, selanjutnya 

difasilitasi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual, 

salah satunya paten. Beberapa inovasi teknologi dari 

UMKM Indonesia yang telah difasilitasi paten di 

antaranya invensi mengenai Metode Penawaran Bibit 

Nanas dan Tanaman Kayu dengan Mengkombinasikan 

Cara Tanam Polikultur dengan Jajar Legowo No. Paten 

IDS000003004 dan Metode Pengadaptasian Budidaya Ikan 

Nilai pada Air Tawar Asin No. Paten IDS000003024. 
 

V. Program CSR untuk Mendorong Peran Sistem 

Paten untuk Inovasi Teknologi Umkm di Indonesia 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya 

bahwa program CSR pada dasarnya dapat menjadi salah 

satu sarana guna memberdayakan ekonomi dan daya 

saing UMKM dengan cara mendorong inovasi teknologi 

UMKM di Indonesia. Dengan menyadari hal ini, maka 

upaya mendorong inovasi teknologi UMKM Indonesia 

melalui dukungan program CSR, semestinya dapat 

diarahkan dan dikelola dengan baik, di mana upaya 

menghasilkan inovasi teknologi UMKM Indonesia dapat 

diwujudkan. 
 

Pengelolaan inovasi teknologi UMKM Indonesia 

melalui CSR dapat dilakukan dengan baik apabila ada 

kebijakan pemerintah yang mendukung pada inovasi 

teknologi UMKM di Indonesia. Hal ini seperti yang terjadi 

di China, di mana China mendorong kebijakan inovasi 

teknologi UMKM yang dimulai 2015. Kebijakan ini 
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bertujuan untuk mendukung kegiatan inovasi UMKM 

berbasis teknologi melalui subsidi litbang dan insentif 

pajak (Zhao, 2021: 5). 
 

Di samping kebijakan, pengelolaa inovasi teknologi 

melalui CSR dapat dilakukan juga dengan memberikan 

pendampingan inovasi teknologi UMKM Indonesia 

melalui strategi mendorong peran sistem paten untuk 

inovasi UMKM di Indonesia. Ada beberapa alasan strategi 

ini perlu dilakukan. Alasan-alasan tersebut adalah: 1) 

Sistem paten merupakan sistem dokumentasi yang terkait 

dengan invensi bidang teknologi. Invensi ini mencakup 

semua aspek teknologi. Selain meliputi semua aspek 

teknologi, sistem paten juga memberikan informasi terkini 

dari invensi-invensi di bidang teknologi; 2) Sistem paten 

merupakan sistem dokumentasi yang terkait dengan 

invensi di bidang teknologi dari seluruh dunia. Hal ini 

menjadi sangat dan berguna dalam upaya menetapkan 

invensi berikutnya untuk tidak terjadi duplikasi apabila 

mau menghasilkan invensi baru; 3) Sistem paten selain 

merupakan sistem dokumentasi, juga merupakan sistem 

perlindungan atas invensi di bidang teknologi. Oleh 

karena sistem paten ini merupakan sistem perlindungan 

atas invensi di bidang teknologi, maka sangat bermanfaat 

dalam menetapkan apaka suatu invensi sudah dilindungi 

dan akan dilindungi; dan 4) Sistem paten juga merupakan 

sistem dokumentasi yang terkait dengan invensi di bidang 

teknologi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

memproyeksikan rencana invensi berikutnya bagi para 

pihak yang berkepentingan terutama inventor dan 

industri. 
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Berdasarkan pada alasan-alasan di atas, maka sistem 

paten sebenarnya dapat diperankan dalam mendorong 

inovasi teknologi bagi UMKM di Indonesia. Adapun, 

peran sistem paten untuk maksud tersebut setidaknya 

dapat melingkup tiga peran, yaitu: Pertama, sistem paten 

dapat diperankan dalam menelusuri informasi teknologi 

yang dibutuhkan oleh UMKM di Indonesia. Dalam kaitan 

ini, apabila UMKM Indonesia menghendaki kebutuhan 

teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas 

usahanya, maka salah satu caranya dapat melakukan 

informasi teknologi melalui database paten melalui 

program CSR. Dengan melakukan penelusuran paten 

melalui program CSR, UMKM Indonesia akan sangat 

terbantu dalam mendapatkan informasi teknologi melalui 

database paten, dan juga akan mampu dibantu untuk 

melakukan analisis atas informasi paten yang 

didapatkannya dari dua sisi, yaitu sisi teknis artinya 

apakah informasi teknologi yang diperoleh tersebut secara 

teknis dapat diproduksi untuk mendorong produktivitas 

UMKM Indonesia atau tidak? Ha lainnya, apakah 

informasi teknologi yang diperoleh tersebut secara teknis 

dapat dilakukan inovasi kembali, sehingga teknologi ini 

selain dapat diproduksi, akan dapat disempurnakan lagi 

aspek teknis lainnya. Di sisi lain yaitu sisi yuridis, artinya 

apakah informasi teknologi yang diperoleh tersebut secara 

yuridis memungkinkan untuk dapat diproduksi dengan 

tidak melanggar ketentuan hukum atau tidak?  
 

Kedua, sistem paten dapat diperankan dalam 

melindungi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh 

UMKM di Indonesia. Peran kedua ini, mendudukan 

sistem paten sebagai sarana proteksi bagi inovasi 
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teknologi yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia. 

Inovasi teknologi ini dapat berupa pengembangan atau 

penyempurnaan dari suatu produk atau proses, sehingga 

memiliki kegunaan praktis yang lebih baik lagi. Nah, 

apabila hal ini dapat dilakukan, maka produk atau proses 

yang dikembangkan atau disempurnakan pada dasarnya 

memungkinkan untuk dapat diproteksi oleh sistem paten. 

Untuk syarat lain yang dibutuhkan apabila inovasi 

teknologi UMKM menghendaki dilindungi melalui sistem 

paten, maka selain ada pengembangan atau 

penyempurnaan serta kegunaan praktis, maka inovasi 

teknologi tersebut harus memiliki unsur kebaruan 

(novelty). Artinya, inovasi teknologi UMKM Indonesia 

belum pernah diungkapkan sebelumnya kepada pihak 

manapun dan kapanpun sebelum tanggal penerimaan 

permohonan (filing date) paten diterima. Syarat tambahan 

lainnya, inovasi teknologi UMKM Indonesia dapat 

diterapkan dalam industry. Pada bagian ini, sebenarnya 

UMKM Indonesia dapat menjalankan peranannya dan hal 

ini tidaklah menjadi sesuatu hal yang sulit untuk 

dilakukan. 
 

Ketiga, sistem paten dapat diperankan dalam 

mendorong inovasi teknologi UMKM di Indonesia untuk 

dapat dimanfaatkan oleh industry lainnya. Pemanfaatan 

inovasi teknologi UMKM Indonesia ini dapat dilakukan 

setelah mendapatkan perlindungan paten. Adapun, 

bentuk pemanfaatan inovasi teknologi UMKM Indonesia 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya; 

memproduksi dan memasarkan sendiri inovasi teknologi 

UMKM Indonesia, melisensikan kepada pihak lainnya, 

bahkan mengekspor inovasi teknologi UMKM tersebut ke 
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negara lain. Upaya memerankan sistem paten yang ketiga 

ini akan berdampak kepada peningkatan produktivitas 

UMKM Indonesia, sekaligus dapat menciptakan income 

generate bagi UMKM Indonesia yang memiliki inovasi 

teknologi tersebut. 
 

Dengan memahami peran dari sistem paten di atas, 

maka memerankan sistem paten untuk inovasi teknologi 

UMKM melalui dukungan program CSR, yaitu berupa 

program pemberdayaan inovasi teknologi UMKM di 

Indonesia, maka upaya menciptakan UMKM Indonesia 

yang berdaya saing akan mampu diwujudkan.  
 

VI. Kesimpulan 

CSR sebagai sebuah program yang ditawarkan oleh 

perusahaan dan menjadi salah satu kewajiban perusahaan 

hendaknya dapat digunakan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk 

mewujudkan hal ini, maka CSR harus dirancang menjadi 

suatu program yang baik guna peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di sekitarnya. Umumnya, progam yang 

didukung oleh CSR untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat tersebut dalam bentuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dapat dirancang dengan berbagai skema, di antaranya 

program pemberdayaan inovasi teknologi UMKM di 

Indonesia.  Program pemberdayaan inovasi teknologi 

UMKM di Indonesia dapat melalui sistem paten dan hal 

ini merupakan strategi baru untuk menciptakan 

produktivitas dan daya saing UMKM. Program ini 

menitikberatkan pada peran sistem paten dalam 

mendorong inovasi teknologi UMKM di Indonesia. Tiga 
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bentuk peran sistem paten ini dapat di antaranya: 1) 

sistem paten dapat diperankan dalam menelusuri 

informasi teknologi yang dibutuhkan oleh UMKM di 

Indonesia; 2) sistem paten dapat diperankan dalam 

melindungi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh 

UMKM di Indonesia; dan 3) sistem paten dapat 

diperankan dalam mendorong inovasi teknologi UMKM 

di Indonesia untuk dapat dimanfaatkan oleh industri 

lainnya. 
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I. Pendahuluan 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) dan 

ayat (2) UUD). Kekuasaan kehakiman yang merdeka 

menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, 

tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak 

langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, 

atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan (Isra, 

2005). Independensi peradilan merupakan prasyarat 

pokok bagi terwujudnya cita negara hukum. 

Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam 

kemerdekaan hakim.  Kemerdekaan hakim tersebut bukan 

merupakan privilege atau hak istimewa hakim, melainkan 

merupakan hak yang melekat pada hakim. 
 

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibawah 

Pemerintahan Orde Baru Soeharto dan Pemerintahan 

Demokrasi Terpimpin Soekarno memberikan pelajaran 

yang sangat berharga, yaitu betapa pentingnya 

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara 

didalam semangat Negara hukum yang demokratis 

(demokratische rechstaats). Pada kedua era pemerintahan 

mailto:kajipublik@yahoo.co.id
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tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan dijalankan 

tidak atas dasar prinsip the rule of law, tetapi atas dasar the 

rule by law. Pada kedua era pemerintahan tersebut, 

parlemen banyak membuat undang-undang, tetapi secara 

substansi produk hukum tersebut tidak memenuhi 

prasyarat Negara Hukum, alasannya, undang-undang 

diadakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan, 

bukan undang-undang untuk memberi kepastian hukum 

dan keadilan bagi warganegara. 
 

Hukum telah menjadi alat retorika revolusi pada era 

Soekarno, Pada era Soeharto hukum dijadikan sebagai alat 

legitimasi kekuasaan dan fasilitas modal asing dalam 

rangka kepentingan kapitalis global. Karena itu, tidak 

mengherankan jika kedua pemerintahan tersebut 

membuat Undang-undang Subversif dan Undang-undang 

Terorisme, yang membuka celah lebar bagi pelanggaran 

Hak Asasi Manusia. Undang-undang juga pernah dibuat 

dalam rangka kepentingan strategi kapitalis global tanpa 

mempertimbangkana akar budaya yang dihidup dinegara 

ini, Misalnya, Undang-undang Pajak, Undang-undang 

Pasar Modal dan Undang-undang Pencucian Uang (money 

laundering). 
 

Kondisi lain dari implementasi kekuasaan 

kehakiman adalah pengaruh kekuasaan pemerintahan 

terhadap independensi peradilan.  Independensi 

kekuasaan kehakiman dipengaruhi cabang-cabang 

kekuasaan lainnya.  independensi hakim dan peradilan 

dipengaruhi oleh kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman. 

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengaruh di luar 

kekuasaan kehakiman seperti eksekutif dan legislatif 

mempunyai peran signifikan terhadap produk hukum 

dan independensi kekuasaan kehakiman.  
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Pelaksanaan aktivitas peradilan itu sendiri, menurut 

pengamatan Roscoe Pound (Abraham, 1975: 4) 

merupakan elemen kreatif dalam sistem hukum. Faktor  

non-hukum, seperti politik, dapat mempengaruhi proses 

peradilan, karena terbukanya kemungkinan interaksi 

pelaku politik terhadap proses peradilan, terutama pada 

kasus yang menyinggung kepentingan aktor politik 

penting (Jacob, 1996: 1). 
 

Pentingnya pembahasan pengaruh pemerintahan 

ototiter tersebut setidaknya bertitik tolak dari empat 

alasan (Jacob, 1996: 1). Pertama, kekuasaan pemerintahan 

ototiter senantiasa berupaya sismatis dan berbagai cara 

mempengaruhi kekuasaan kehakiman baik melalui 

pengaturan perundang-undangan maupun intervensi 

langsung kekuasaan eksekutif terhadap proses peradilan 

(Abidin, 1970: 43). 
 

Kedua, intervensi kekuasaan eksekutif terhadap 

proses peradilan telah memunculkan keberanian pada 

sejumlah hakim untuk menegakkan kekuasaan 

kehakiman yang independen dalam putusan mereka, 

terutama dalam kasus-kasus yang menyinggung 

kepentingan penguasa. Sesungguhnya ancaman intervensi 

kekuasaan pemerintahan yang otoriter tersebut membawa 

pengaruh pada putusan hakim yang jauh dari rasa 

keadilan pada kasus-kasus yang menyinggung 

kepentingan penguasa. Namun, jika kalau pun ada 

putusan pengadilan yang memberi rasa keadilan kepada 

pencari keadilan dalam kasus, maka putusan demikian 

terjadi disebabkan latar belakang pribadi hakim tersebut 

yang telah berani mempertahukan masa depan karirnya. 

Secara teoritis dapat dikatakan agar sistem hukum dapar 
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bekerja, maka harus ada sinergi di antara perangkat 

peraturan perundang-undangan, kerja aparat penegak 

dan tumbuhnya budaya hukum yang kondusif bagi 

bekerjanya sistem hukum (Friedman, 1998: 19-22). 
 

Ketiga, upaya memperjuangkan kekuasaan 

kehakiman yang independen sesungguhnya tidak pernah 

berhenti dilakukan baik melalui upaya memperkuat 

independensi kekuasaan kehakiman melalui amandemen 

undang-undang kekuasaan kehakiman maupun melalui 

serangkaian kegiatan diskusi dan seminar.  
 

Daniel S. Lev (1972: 397) mencatat perdebatan di 

sekitar gagasan untuk melepaskan para hakim dari 

departemen kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh 

para hakim di satu sisi, dan keinginan Menteri Kehakiman 

Seno Adjie yang mewakili Pemerintah Orde Baru untuk 

tidak melepaskan hakim dari departemen yang 

dipimpinnya. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 

berpendapat bahwa pengaturan keuangan dan 

pengawasan oleh departemen kehakiman akan 

menciptakan sarana kepada pihak eksekutif untuk 

menyusupkan paksaan halus terhadap para hakim (Lev, 

1972: 397). Sekalipun ada dukungan dari kalangan 

advokat yang berada di luar jalur birokrasi, Ikahi 

menemui kegagalan dalam memperjuangkan gagasan 

keindepen-denan badan kehakiman. Keinginan Ikahi 

bahkan dinilai kalangan pemerintah sebagai tuntutan 

yang salah, permusuhan dan bahkan penghianatan (Lev, 

1972: 399). Dalam pandangan penganut cara berpikir 

demikian, keindependenan badan peradilan pada 

akhirnya dapat membatasi gerak kekuasan eksekutif. 
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Pompe (1996: 76-83) mencatat kegigihan dari Ikatan 

Hakim Indonesia untuk meraih kembali kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, yang dikebiri selama masa 

Demokrasi Terpimpin. Para hakim berjuang tidak hanya 

melalui sarana dengar pendapat di DPR-GR, tetapi juga 

melalui kegiatan-kegiatan seminar hukum. Liputan media 

massa terhadap segenap pembicaraan dalam seminar dan 

rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan merupakan 

langkah strategis untuk menyampaikan aspirasi para 

hakim kepada masyarakat luas. 
 

Usulan IKAHI tentang independensi peradilan 

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam UU Kekuasaan 

Kehakiman. Hambatan pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka juga dapat dijumpai pada 

bagian lain dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986. 

Undang-undang ini mensyaratkan bahwa seseorang harus 

menjadi pegawai negeri untuk dapat diangkat sebagai 

hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (UU No. 

2/86, Pasal 14 dan Pasal 15). Dengan demikian, karena 

hakim adalah pegawai negeri, maka dia harus tunduk 

pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-undang 

tersebut menuntut mono loyalitas hakim dalam 

berorganisasi, yaitu menjadi anggota Korps Pegawai 

Negeri (Korpri). Karena hakim adalah anggota Korpri, 

maka dia harus mendukung Golkar (UU No. 2/86, Pasal 14 

dan Pasal 15). Loyal terhadap Golkar berarti juga kepada 

pemerintah. Hal itu mudah terlihat dari posisi hakim yang 

ketika mengadili perkara pidana politik atau perkara 

perdata dengan pemerintah sebagai pihak dalam perkara 

yang diperiksa (Pompe, 1996: 80). 
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Keempat, pembahasan soal independensi kekuasaan 

kehakiman juga dapat dapat dilepaskan dari perdebatan 

teoritik tentang kekuasaan kehakiman yang independen 

itu sendiri. Hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, menurut Todung Mulya Lubis, 

(1999: 1) mempunyai dasar berpijak, yaitu lemahnya dasar 

konstitusional dari kebebasan dan ke-independenan 

sistem peradilan. Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, masih 

menurut Lubis (Pompe, 1996: 60) terasa terlalu sumir dan 

Penjelasan kedua pasal itu tidak menjabarkan prinsip 

kebebasan dan kekuasaan kehakiman. Lemahnya jaminan 

independensi kekuasaan kehakiman diperparah lagi 

dengan adanya ketentuan Pasal 11 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970 (Pompe, 1996: 60). Karena itu, dia 

mengusulkan pentingnya penjabaran lebih lanjut tentang 

kedua pasal tersebut, yang tidak boleh mengurangi dan 

membatasi kekuasaan kehakiman dan mempertegas 

kedudukannya sederajat dengan kekuasaan pemerintahan 

negara (Pompe, 1996: 60).  
 

Menurut Lubis (Kompas, 1986) tuntutan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka memiliki dasar yang kuat, yang 

setidaknya dapat kita baca pada notulen pembuatan UUD 

1945. Lubis mengatakan baik Soekarno, Hatta, Soepomo, 

maupun Yamin mengakui betapa pentingnya kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, sekalipun ada beberapa 

perbedaan cara pandang mengenai tempat dan letak 

kekuasan kehakiman. Cita-cita untuk menghadirkan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka sejalan dengan 

penjelasan UUD 1945, yaitu negara Indonesia yang 

merdeka adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara 

kekuasaan (machstaat) (Kompas, 1986). 
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Sekalipun ada perbedaan pendapat di kalangan 

sarjana hukum, mereka berpandangan sama bahwa 

kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka 

merupakan suatu keharusan dalam suatu negara hukum. 

Berkaitan dengan perdebatan keindependenan kekuasaan 

kehakiman, para sarjana ilmu politik telah lama 

menganjurkan adanya pemisahan di antara kekuasan 

eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. 

Montesquieu, salah satu pemikir terkemuka di masa 

pertengahan (the middle ages), menganjurkan penerapan 

teori pemisahan kekuasan (separation of power) 

sebagaimana dimuat dalam Trias Politica. Montesquieu 

mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif, kekuasaan 

yudikatif dan kekuasaan legislatif terpisah baik mengenai 

tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang 

menjalankan kekuasan itu (Sunny, 1986: 15). 
 

Mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden 

Indonesia kedua pada 21 Mei 1998 membuka jalan bagi 

perubahan UUD 1945. Soeharto mundur dari jabatannya 

terjadi ditengah gerakan protes mahasiswa dan 

masyarakat awam terhadap kondisi ketepurukan ekonomi 

di mulai pertengahan tahun 1997. Indonesia bersama 

negara-negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi.  
  

II. Perspektif Teoritis  

Teori pemisahan kekuasaan dipergunakan sebagai 

kerangka teori untuk keperluan penelitian ini. Untuk 

kepentingan analisis permasalahan, penulis merasa perlu 

untuk melihat korelasi antara teori pemisahan kekuasaan 

dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai topik 

dari disertasi ini. Masih dalam konteks pemisahan 
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kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman yang 

independen hanya dapat terlaksana pada kondisi 

sejauhmana alokasi kekuasaan di antara ketiga cabang 

kekuasaan negara (Suny, 1985: 1-4). Pembagian kekuasaan 

negara itu sendiri merupakan salah satu prinsip yang 

penting dalam sistem demokrasi dan sistem negara 

hukum yang juga dianut Indonesia (Suny, 1985: 15). 
 

Komitmen terhadap pentingnya kekuasaan 

kehakiman yang independen itu diperlihatkan dalam 

Penjelasan UUD 1945 (Pasal 24 dan Pasal 25). Komitmen 

tersebut sangat penting artinya bagi realisasi konsep 

negara hukum, di mana peradilan yang bebas akan 

memberi warganegara untuk sebuah kepastian hukum 

dan keadilan hukum. Peradilan bebas hanya dapat 

terujud melalui jaminan tidak adanya intervensi negara 

terhadap proses peradilan. Namun, hal lebih mendasar 

lagi adalah tidak adanya campur tangan pemerintah 

dalam hal administrasi dan organisasi kekuasaan 

kehakiman itu sendiri. Dua hal tersebut menjadi ujian 

sampai berapa jauh para pejabat pelaksana kekuasaan 

kehakiman dapat menjalan fungsi peradilan secara adil, 

jujur dan imparsial. 
 

Sebagai upaya mempertajam analisis permasalahan 

dalam penelitian ini, konsep pemisahan kekuasaan 

(separation of power) sebagaimana dikemukakan oleh 

Montesquieu untuk digunakan sebagai pisau analisis 

untuk penelitian ini (Lijphart, 1995: 51-54). Pemilihan teori 

pemisahan kekuasaan ini dikaitkan juga dengan konsep 

check and balance, karena penelitian ini akan melihat 

seberapa jauh pelaksanaan kekuasaan kehakiman tanpa 

campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. 
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Pemisahan kekuasaan tersebut selain mencuatkan 

harapan bahwa satu cabang kekuasaan tidak akan 

mengintevensi cabang kekuasaan lain, tetapi juga 

sekaligus seberapa jauh satu kekuasaan dapat menjadi 

penyeimbang bagi dua cabang kekuasaan negara lainnya. 

Misalnya, kekuasaan eksekutif mencampuri urusan 

kekuasaan yudikatif. 
 

Sekalipun John Locke dan Montesquieu (1985, 158-

160) sama-sama berpandangan tentang perlunya membagi 

kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, tetapi 

keduanya berbeda dalam hal penamaan lembaga dan 

fungsi lembaga. Locke membagi kekuasaan negara ke 

dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan 

kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah 

kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. 

Berbeda dengan Locke, maka Montesquieu (1993: 152) 

membagi kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam 

fungsi cabang kekuasaan tersebut, Locke memahami 

kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang 

dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili. 

Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala 

tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam 

hubungan dengan negara-negara lain, seperti membuat 

aliansi, perjanjian dan segala sesuatu yang terkait dengan 

masalah hubungan luar negeri. 
 

Berbeda dengan Locke, Montesquieu (1993: 153) 

menghendaki pemisahan secara tegas terhadap ketiga 

cabang kekuasaan tersebut, baik berkenaan dengan tugas 

(fungsi) maupun alat kelengkapan (organ) yang 

menyelenggarakan kekuasaan tersebut. Keinginan 
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memisahkan secara tegas atas ketiga cabang kekuasaan 

negara tersebut dilandasi pemikiran bahwa pemisahan 

kekuasaan tersebut merupakan prasyarat kebebasan 

yudikatif. Montesquieu menekankan terutama pentingnya 

kebebasan kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan 

kehakiman yang independen akan menjamin 

kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. Prinsip 

persamaan di muka hukum merupakan suatu elemen 

yang penting dalam konsep the rule of law (Friedmann, 

1960: 392). 
 

Pemisahaan kekuasaan di antara ketiga cabang 

kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang mutlak oleh 

Montesquieu. Montesquieu (1993: 51). Mengenai 

pemisahan legislatif dan eksekutif, dia mengatakan: 

"Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu 

orang atau sebuah badan kehakiman, maka tidak ada 

kebebasan karena warga negara akan khawatir jika raja 

atau senat yang membuat undang-undang tirani akan 

menghukum atau memerintah mereka melalui tirani." 

 

Mengenai perlunya pemisahan kekuasaan 

kehakiman dipisahkan dari cabang-cabang kekuasaan 

negara lainnya, Montesquieu (1993: 52) mengemukakan: 

"Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak 

dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan 

eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan 

kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan 

kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-

wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika 

kekuasaan kehakiman ini disatukan dengan kekuasaan 

eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas.” 
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Hans Kelsen (1967: 290-299) juga menghendaki 

adanya pemisahan kekuasaan negara. Menurut Kelsen 

(1967: 294), fungsi-fungsi hukum dalam suatu negara 

berdasarkan teori hukum yang tradisional dibedakan ke 

dalam tiga kategori, yaitu legislasi, administrasi (termasuk 

pemerintahan), dan peradilan (Kelsen, 1967: 294). 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang meliputi 

pembuatan undang-undang. Kekuasaan eksekutif 

meliputi penyelenggaraan undang-undang. Kekuasaan 

yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran 

undang-undang. Organ legislasi dijalankan oleh parlemen 

yang dipilih melalui pemilihan yang tertib (Kelsen, 1967: 

294).  
 

Suatu organ legislasi berfungsi untuk menciptakan 

norma-norma hukum yang umum. Fungsi pemerintahan 

secara khusus merupakan suatu fungsi hukum dalam 

pandangan sempitnya dimaksudkan untuk menciptakan 

dan menjalankan norma-norma hukum yang umum dan 

individual. Invidual ini disini adalah subjek hukum, 

dimana dia diharuskan tunduk pada beberapa prilaku 

tertentu karena sifat memaksanya (Kelsen, 1967: 295). Sifat 

memaksa aturan berprilaku ini muncul karena adanya 

sanksi terkait dengan aturan tersebut. Pelaksanaan sanksi 

sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh peradilan 

negara (Kelsen, 1967: 297). Dengan adanya fungsi 

peradilan ini, menurut Kelsen, maka lahir apa yang 

dinamakan jurisdictional and administrative state. 
 

Hans Kelsen (1967: 269) melihat konsep pemisahan 

kekuasaan ini dalam kerangka organisasi politik. 

Pendapatnya itu dikaitkan dengan fakta bahwa fungsi 

ketiga cabang kekuasaan dimaksud berfungsi melakukan 
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pelayanan publik, karena itu harus ada garis yang 

memisahkan dan membagi ketiganya secara jelas. Ketiga 

cabang kekuasaan juga tidak diperkenankan menjadi satu 

lebih berkuasa dari yang lain dan harus menjalankan 

kekuasaannya berdasarkan undang-undang yang telah 

ditetapkan. 
 

Proses peradilan yang independen dipahami sebagai 

tidak adanya pengaruh pihak ketiga atau lembaga lain di 

luar kekuasaan yudikatif dalam proses peradilan, di mana 

putusan hakim lahir hanya atas dasar korelasi fakta-fakta 

yang muncul dalam persidangan dan keterkaitan dengan 

hukum yang berlaku. Ada dua alasan yang menjelaskan 

pentingnya netralitas pihak ketiga terhadap proses 

peradilan (Larkins, 1996: 608).  
 

Pertama, prinsip netralitas pihak ketiga itu berkaitan 

dengan penerapan putusan pengadilan. Secara ideal, 

ketika para hakim tidak memiliki kepentingan dalam 

suatu suatu kasus dan tidak bersikap bias terhadap salah 

satu pihak yang berperkara dengan tanpa memandang 

perbedaan latar belakang ekonominya, maka hakim-

hakim dapat menerapkan para pihak dalam posisi 

kesederajatan di muka hukum dan mampu melindungni 

hak-hak dan keamanan satu pihak dari pelanggaran pihak 

lainnya. Karena itu, hakim yang independen diasumsikan 

mampu memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip 

objektif dari hukum, bukan berdasarkan kedudukan sosial 

atau posisi politik dari para pihak yang berperkara. Sikap 

hakim yang independen demikian akan menghindarkan 

pihak-pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam 

masyarakat untuk memanipulasi hukum demi 

kepentingan mereka, sebagaimana juga setiap 
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warganegara yang dirugikan dapat memperoleh 

perbaikan dengan mengajukan kasusnya ke hadapan 

hakim yang independen untuk mendapat proses hukum 

yang adil dan tidak memihak. 
 

Kedua, independensi peradilan menjadi sangat 

penting ketika pemerintah menjadi salah satu pihak 

dalam suatu sengketa atau perkara, karena kemudian sifat 

imparsialitas pengadilan diuji dalam penanganan 

sengketa. Jika sifat indenpenden dan imparsialitas dari 

proses peradilan dapat dipercayai, maka hakim-hakim 

yang memeriksa sengketa tersebut tidak akan menjadi 

bias pada kepentingan pemerintah. Karena itulah 

pentingnya kedudukan hakim-hakim lepas dari 

cengkeraman pengaruh kekuasaan pemerintah. Mereka 

juga peiiu dilindungi dari setiap bentuk ancaman, 

intervensi dan manipulasi yang mendorong para hakim 

untuk mengeluarkan putusan yang berpihak kepada 

penguasa atau mereka tidak mengeluarkan putusan yang 

seharusnya diterbitkan. Dalam kaitan dengan 

kemungkinan buruk bagi independensi hakim, maka 

konsep negara hukum tidak akan berjalan ketika lembaga 

penegakan hukumnya terdiri dari hakim-hakim yang 

takut menantang kepentingan pemerintah atau telah 

berkecenderungan untuk membenarkan tindakan 

pemerintah. 
 

Pembahasan teori pemisahan kekuasaan harus 

dikaitkan dengan perdebatan pemikiran dalam bidang 

Hukum Tata Negara di Indonesia. Ada pendapat yang 

sangat kuat di Indonesia bahwa Undang-undang Dasar 

1945 hanya mengenai pemisahan kekuasaan dalam arti 
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formil, karena Undang-undang 1945 tidak mengenai 

pemisahan kekuasaan secara material (Suny, 1981: 89). 

Pendapat itu ditunjang pada pembagian kekuasaan pada 

lembaga-lembaga negara, yaitu adanya Dewan 

Perwakilan Rakyat, Pemerintahan, Mahkamah Agung, 

Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan 

Agung. Namun lepas dari perdebatan tersebut di atas, 

keindependenan kekuasaan kehakiman sebagai suatu 

konsekuensi logis dari pemisahan kekuasan diakui 

sebagai suatu keharusan dalam suatu negara, karena 

keindependenan kekuasaan kehakiman merupakan salah 

satu pilar dari negara hukum (Lotulung, 2000: 239). 

Artinya, pemisahan kekuasaan kehakiman dari dua 

cabang kekuasaan lainnya tetap perlu dilakukan, yaitu 

dengan jalan mengadakan undang-undang yang 

menjamin independensi kekuasaan kehakiman dan 

jaminan secara lebih tegas dalam Undang- undang Dasar 

1945. 
 

III. Metodologi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan pilihan 

sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti memakai penelitian hukum normatif 

(Soekanto, 1985). Metode penelitian hukum normatif, 

sebagaimana dipahami dalam kepustakaan hukum, 

adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan pengadilan. Untuk 

memperoleh data dalam riset ini, peneliti melakukan 

penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun bahan 

hukum terrier, seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin, 
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kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. (Soekanto, 1985). 
 

Penulis mengkaji dokumen-dokumen hukum 

tertulis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan konstitusi, kekuasaan kehakiman dan badan-

badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman, risalah-

risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat, putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan 

Mahkamah Agung dan badan pengadilan di bawah MA, 

risalah-risalah sidang pengadilan, peraturan-peraturan 

lain dibawah undang-undang, keputusan-keputusan Tata 

Usaha Negara yang berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman, kekuasaan legislatif dan eksekutif yang 

berpengaruh pada kekuasaan kehakiman. Beberapa 

perkara-perkara hukum menjadi objek kajian baik yang 

telah diputus maupun yang tidak disidangkan karena 

faktor yang menghambat indepen-densi peradilan baik 

faktor politik maupaun sosial.   Dokumen dan putusan 

pengadilan tersebut diteliti dengan maksud untuk 

mengetahui implementasi konsep, doktrin ilmu hukum, 

dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku.  
 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Sebagai sebuah hukum dasar (basic law), konstitusi 

harus memuat prinsip dasar yang penting bagi 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan 

memberikan perlindungan bagi warganegara dan 

pengaturan kewajiban warganegara baik dalam konteks 

hubungan antar warganegara maupun hubungan 

warganegara dengan organ-organ negara. Para ahli 

hukum dan politik memberikan definisi yang beragam, 
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tetapi esensinya sama, menurut Bryce (Anwar, 2001: 3) 

misalnya: 

“The instrument in which a constitusion is embodied 

procced from a source different from that whence spring 

other laws, is regulated in different way, and exerts a 

sovereign force. It is enacted not by the ordinary 

legislative authorithy by some higher and specially 

empowered body. When any of its provisions conflict with 

the provisions of the ordinary law, it prevails and ordinary 

law must give away.” 
 

C.F. Strong (1952: 19) memahami konstitusi lebih 

operasional sifatnya, yaitu mengatur komposisi dan relasi 

antara kekuaasaan eksekutif, kekuasaan legislative dan 

kekuasaan yudikatif. Pengaturan komposisi dan relasi 

ketiga kekuasaan tersebut terkait dengan masalah 

pertimbangan kekuasaan (check and balance). Ketiga 

kekuasaan tersebut merupakan tiang utama kekuasaan 

Negara, karena itu perlu diperjelas pengaturannya 

didalam konstitusi. Segenap konstitusi yang pernah 

berlaku dan yang masih berlaku di Indonesia juga 

mengatur ketiga kekuasaan tersebut, baik dalam 

pengertian kewenangan maupun organisasinya. 
 

Dalam konteks Indonesia, pengertian konstitusi 

seperti diatas juga menjadi refleksi dari segenap konstitusi 

yang pernah ada dan yang masih berlaku sampai saat ini. 

Sebagaimana diketahui, disamping UUD 1945, Negara 

Republik Indonesia juga pernah memberlakukan 

konstitusi-konstitusi lainnya, yaitu UUD RIS 1949 dan 

UUDS 1950. Pada saat ini, Konstitusi yang merupakan 

hukum dasar tertulis adalah UUD 1945 Hasil 

Amandemen. 
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Pemahaman konstitusi sebagai hukum dasar dan 

sumber hukum tertinggi disuatu negara juga dianut 

dalam UUD 1945. Semangat dan substansi UUD 1945 

harus menjadi payung bagi produk hukum pada 

tingkatan dibawahnya. Artinya, jika ada produk hukum 

yang bertentangan dengan UUD 1945, maka harus 

diadakan pembatalan produk hukum tersebut melalui 

judicial review melalui Mahkamah Agung untuk produk 

hukum dibawah undang-undang ataupun melalui 

Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang. 

Norma kewajiban untuik menaati tata urutan perundang-

undangan tersebut merupakan norma yang berlaku 

universal (Kelsen, 1967: 123-124). 
 

Komitmen untuk menegakkan negara hukum yang 

demokratis harus secara tegas tertuang dalam konstitusi, 

karena konstitusi adalah pilar bagi Negara Hukum yang 

demokratis. Dalam wacarana Hukum Tata Negara, 

konsep “Negara Hukum” dan konsep “Demokrasi” sering 

disandingkan dan diucapkan dalam satu napas, yaitu 

“Negara Hukum yang Demokratis” atau Democratiche 

Rechstaats”. Didalam pengertian yang sederhana, 

disebuah Negara Hukum tidak ada warganegara yang 

berada diatas hukum dan karenanya semua warganegara 

harus patuh pada hukum (Asrun, 2004: 42). Sejalan 

dengan pemikiran tersebut, semangat Negara Hukum 

tersebut dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 Amandemen keempat, yaitu menjadi 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang 

demokratis.” Cita negara hukum tersebut memberikan 

jaminan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, 

independensi peradilan, dan persamaan dimuka hukum 
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(equality before the law) dan pemerintahan berdasarkan 

undang-undang. 
 

Konstitusi juga berfungsi sebagai garda bagi 

kelangsungan demokrasi (the guardian of democracy). 

Konstitusi harus dapat membuat jaminan bagi 

pelaksanaan pemisahan kekuatan negara dengan proses 

check and balance diantara kekuasaan yudikatif, kekuasaan 

legislatif dan kekuatan eksekutif dan sebagai 

parameternya. Fenomena executive heavy di era Presiden 

Soeharto dan Presiden Soekarno harus dijamin tidak akan 

terulang melalui pengaturan distribusi kekuasaan secara 

berimbang dan proposional diantara ketiga cabang 

kekuasaan negara didalam konstitusi. Sebaliknya, 

bergesernya pendulum kekuasaan ke parlemen sehingga 

terjadi parliamentary heavy seperti terjadi di era reformasi 

juga harus dihentikan. Fenomena parliamentary heavy 

tersebut menjadi realitas politik karena struktur konstitusi 

yang keliru dalam alokasi kekuasaan diantara ketiga 

cabang negara yang tidak berimbang dan proposional. 

Struktur konstitusi yang buruk tersebut akan melahirkan 

implikasi serius bagi demokrasi sebagaimana terjadi pada 

masa Republik Weimar sebelum Hitler memegang 

kekuasaan di Jerman. (Mueller, 1996: 45). Konstitusi tanpa 

pengaturan check and balance akan melahirkan 

kediktatoran konstitutional, yang pada akhirnya 

mengubur prinsip negara hukum yang demokratis. 
 

Perimbangan kekuasaan (check and balance) diantara 

kekuasaan yudikatif, kekuasaan ekskutif dan kekuasaan 

legislative akan memberi jaminan bagi terselenggaranya 

proses kehidupan politik dan ketatanegaraan yang 

demokratis. Format ulang perimbangan kekuasan inilah 
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yang diperlihatkan melalui UUD 1945 hasil empat kali 

amandemen. Menurut Jimly Asshidiqie (2005: 37-87)  

sekalipun masih harus dilakukan koreksi pada sejumlah 

ketentuan pasal konstitusi. Format ulang kehidupan 

ketatanegaraan terefleksikan melalui pergeseran beberapa 

bidang kekuasaan politik dari Pemerintah kepada DPR, 

yang ditafsirkan sebagai penguatan parlemen (empowering 

parliament). Contoh terpenting tentang pergeseran 

kekuasaan tersebut adalah beralihnya kekuasaan 

pembuatan undang-undang dari Pemerintah kepada DPR 

yang pasif dimasa lalu dalam inisiatif pembuatan undang-

undang. Begitu juga pengajuan RUU dari DPR dan 

kemudian harus disahkan oleh Presiden merupakan check 

and balance antara ekskutif dengan legislatif. Tetapi terlalu 

jauh jika penerimaan duta atau konsul dari negara lain 

juga harus dimintakan pendapat DPR [Pasal 13 ayat (3)] 

dan juga pengangkatan duta atau konsul juga harus 

meminta pertimbangan DPR [Pasal 13 ayat (2)]. 
 

Amandemen UUD 1945 juga memberi kekuasaan 

kepada DPR, yang menyentuh aspek kekuasaan yudikatif. 

Pemilihan hakim agung melalui fit and propert test di DPR 

merupakan mekanisne check and balance antara kekuasaan 

yudkitif dengan legislatif. Agar tercipta check and balance, 

terutama dalam pengajuan RUU dan pengesahannya, 

maka presiden juga perlu diberi hak veto atas RUU yang 

diajukan oleh DPR. Hal itu perlu dimuat dalam Naskah 

Akademik UUD 1945 yang akan dibuat oleh Komisi 

Konstitusi. Perimbangan kekuasaan yang proposional 

pada akhirnya akan melahirkan jalannya roda 

pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang sehat. 
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Selain perubahan format perimbangan kekuasaan 

sebagaimana disinggung diatas, amandemen UUD 1945 

mengintrodusir tiga lembaga baru. Dua lembaga negara 

baru dibidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah 

Konstitusi dan Komisi Yudisial. Satu lagi adalah Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), yang pembentukannya 

diinspirasikan seperti sistem Senat di Amerika Serikat 

atau Negara Federal lainnya.  
 

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diperkenalkan 

melalui Amandemen Ketiga UUD 1945. (MPR RI, 9 

November 2001). Mahkamah Konstitusi diatur dalam 

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24 ayat 

(2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan perailan tata usaha Negara dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi.” 
 

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 diatur 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: “Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 
 

Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah 

Konstitusi juga memiliki satu kewajiban sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu: 

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
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pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar.” 
 

Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi diatur 

dalam Pasal 24C ayat (3), yaitu: “Mahkamah Konstitusi 

mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 

tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Pasal 

24 ayat (4) menentukan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi.” 
 

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, 

maka calon hakim konstitusi harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C 

ayat (5) UUD 1945, yaitu: “Hakim konstitusi harus 

memiliki integritas dan kepribaadian yang tidak tercela, 

adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai “Pejabat 

negara.” Pengaturan lebih lanjut tentang Mahkamah 

Konstitusi, termasuk Hukum Acaranya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU No. 24/2003 

tentang Mahkamah Konstitusi). 
 

Sementara itu, Kehadiran Komisi Yudisial 

dimaksudkan sebagai upaya memperkuat pengawasan 

terhadap hakim baik dalam konteks pelaksanaan tugas 

yudisial maupun konteks integritas pribadi. Banyak 

negara telah membentuk semacam lembaga Komisi 

Yudisial ini dalam lingkungan peradilan (Asshiddiqie, 
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2004: 199). Di Indonesia, Komisi Yudisial diatur dalam 

Pasal 24B UUD1945, yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta prilaku hakim; 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum 

serta tidak memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela; 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat; 

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi 

Yudisial diatur dengan undang-undang. 
 

Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan 

sebagai kelanjutan gagasan pembentukan Majelis 

Kehormatan Hakim yang sejak tahun 1960-an telah 

berkembang (Asshiddiqie, 2004: 199). Namun gagasan 

tersebut berhenti pada Rancangan Undang-undang 

Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian disahkan sebagai 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman. Gagasan pembentukan 

lembaga semacam Majelis Kehormatan Hakim ini muncul 

kembali di era pasca Pemerintahan Soeharto.  Perubahan 

Ketiga Undang-undang Dasar 1945 kemudian memuat 

Komisi Yudisial, Rincian pengaturan Komidi Yudidisal 

terdapat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. 
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Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

merupakan satu lembaga Negara baru dibidang 

kekuasaan legislatif sepanjang sejarah Indonesia. 

Kehadiran DPD ini merupakan upaya memberikan 

keseimbangan politik antara Daerah dan Pusat melalui 

perwakilan yang diharapkan dapat memperjuangkan 

kepentingan daerah dengan tetap menjadi bagian dari 

semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan 

Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D 

UUD 1945. Pasal 22C UUD 1945 mengatur: 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari 

setiap propinsi melalui pemilihan umum 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap 

propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh 

anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih 

dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya 

sekali dalam setahun. 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah 

diatur dengan undang-undang. 
 

Selanjutnya Pasal 22D UUD 1945 mengatur tentang 

kewenangan DPD yaitu: 

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
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(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, penggabu-ngan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-

undang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan dan agama. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara , pajak dan 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat 

diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat 

dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 
 

  Pengaturan DPD dalm UUD 1945 dinilai banyak 

kalangan sebagai tidak menempatkan DPD sejajar dengan 

DPR, Karena pemberian tugas pengajuan rancangan 

undang-undang melalui DPR menempatkan DPD seolah-

olah subordinat dari DPR [Pasal 22D UUD 1945]. Karakter 

tidak simetris ini juga tampak melalui pengaturan tentang 
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jumlah anggota DPD yang tidak boleh melebihi sepertiga 

jumlah anggota DPR [Pasal 22C UUD 1945]. Berbagai 

upaya dilakukan untuk memperbaiki posisi politis 

tersebut, terutama melalui Komisi Konstitusi. 
 

V. Kesimpulan 

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan 

format kekuasaan lembaga negara dan juga menghasilkan 

tiga lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi 

dan Komisi Yudisial untuk bidang kekuasaan kehakiman, 

serta Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan UUD 1945 

memperlihatkan setidaknya fenomena menguatnya 

konsep negara hukum yang demokratis, perimbangan 

kekuasaan diantara kekuasaan ekskutif, Kekuasaan 

yudikatif dan kekuasaan legislatif, serta jaminan hak asasi 

manusia. 
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I. Latar Belakang 

Ranking Ease of Doing Business Indonesia pada saat 

ini adalah No. 73, sedikit dibawah Vietnam No. 70 dan 

jauh dibawah Malaysia No. 12 (accessed 26 July 2021). 

Penyebabnya adalah regulasi di Indonesia yang tidak 

efisien. Para pelaku bisnis dari berbagai sektor berkali-kali 

mengeluhkan rumitnya regulasi di Indonesia.  Regulasi 

dinilai terlalu banyak dan tumpang tindih antara pusat 

dan daerah (accessed 26 July 2021). Investor asing 

mengeluhkan regulasi yang selalu berubah-ubah dan 

membingungkan (accessed 26 July 2021). Kerumitan 

regulasi dinilai menambah biaya penyediaan barang dan 

jasa (accessed 26 July 2021). Persoalan lain adalah regulasi 

yang sering multitafsir (accessed 26 July 2021). 
 

Regulasi di Indonesia dinilai rumit, tumpang-tindih 

dan “menjebak” (accessed 26 July 2021). Presiden Joko 

Widodo beranggapan bahwa peraturan di Indonesia 

sudah terlalu banyak: "Negara ini sudah kebanyakan 

peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua 

diatur, semua diatur, malah terjerat sendiri” (accessed 26 July 

2021). Dalam kesempatan lain Presiden mengungkapkan: 

“Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus 

dipangkas dan disederhanakan” (accessed 26 July 2021). 

mailto:movanet@gmail.com
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Presiden mengatakan bahwa diperlukan perubahan 

paradigma dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan: “Bukan diukur dari seberapa banyak Undang-

Undang, PP, Permen, ataupun Perda yang dibuat. Tetapi 

sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan 

kepentingan bangsa bisa dilindungi” (accessed 26 July 2021). 
 

Bahkan dalam kesempatan lain Presiden berujar: 

"Kalau investasi kaya itu, orientasi ekspor, subtitusi batang 

impor, kalau perlu, enggak pakai izin. Izinnya diberikan 

kemudian…”(accessed 26 July 2021). Jumlah dan proses 

perizinan juga dinilai terlalu banyak dan panjang. “Kita di 

sini 5 tahun yang lalu, izin pembangkit listrik, saya tanya 

berapa tahun, 'Pak saya ngurus ini Pak ini 6 tahun enggak 

selesai. Saya kejar berapa izin? Ada 259 izin. Coba, gimana kita 

mau cepat?...” (accessed 26 July 2021). 
 

Ada dua respon pemerintah untuk membenahi 

regulasi. Pertama, pada periode 2015-2019 pemerintah 

membuat strategi nasional reformasi regulasi (2015). 

Kedua, pada periode setelah pemilihan umum 2019, 

pemerintah mengubah reformasi regulasi lewat Undang-

Undang Cipta Kerja (Omnibus – selanjutnya disebut 

dengan “UUCK”) (2020). 
 

Penulis beranggapan bahwa kedua respon tersebut 

masih belum mencukupi, karena paradigma regulasi di 

Indonesia masih belum berubah. Sebagaimana akan 

dibahas lebih lanjut, regulasi di Indonesia dimaknai 

sebagai peraturan perundang-undangan serta produk 

turunan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain, 

paradigma command-and-control dalam regulasi di 

Indonesia masih sangat besar.  Command and control disini 

berarti bahwa berbagai standar dan proses ditentukan 
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oleh pemerintah, misalnya lewat izin atau instrumen lain, 

sementara kontrol dilakukan lewat sanksi pidana atau 

bentuk sanksi lainnya (Baldwin, 2012). Artinya, regulasi di 

Indonesia masih cenderung mengatur secara detail baik 

proses dan cara untuk mencapai tujuan regulasi. Dengan 

kata lain, campur tangan pemerintah dalam regulasi 

sangat besar.  
 

1. Pengertian Regulasi dan Peranan Hukum 

Barangkali ada pembaca yang kemudian bertanya-

tanya, bukankah regulasi itu memang identik dengan 

peraturan perundang-undangan dan memang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah? Anggapan ini wajar karena 

pengertian regulasi di Indonesia yang memang identik 

dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, 

anggapan bahwa regulasi itu merupakan kegiatan 

pemerintah adalah karena kentalnya paradigma command-

and-control di Indonesia. 
 

Menurut Menteri Bappenas, reformasi regulasi 

adalah reformasi “fungsi dan kelembagaan sistem 

peraturan perundangan Indonesia” (accessed 3 May 2020). 

Demikian juga, buku “reformasi regulasi” yang 

dikeluarkan oleh Bappenas memandang regulasi sebagai 

peraturan perundang-undangan.  
 

AlAfghani dan Bisariyadi (2021) memaparkan bahwa 

pengertian regulasi sebagai “peraturan perundang-

undangan” ini begitu kental dalam pemahaman juris 

Indonesia dan tampak dalam berbagai putusan MK, 

Terutama yang berkaitan dengan 5 fungsi negara dalam 

pandangan MK: pengurusan (bestuursdaad), perijinan 

(vergunning), lisensi (licentie), konsesi (consessie) serta 

pengaturan (regelendaad) (AlAfghani, 2021). MK 
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menjelaskan lebih lanjut bahwa fungsi pengaturan oleh 

negara (regelendaad) “…dilakukan melalui kewenangan 

legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh 

Pemerintah”(2012). Tampak disini dominannya pandangan 

bahwa fungsi regulasi adalah fungsi negara dan 

dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal, sebagaimana kita 

akan bahas, fungsi regulasi tidak semerta-merta harus 

dilakukan oleh pemerintah vis-à-vis negara.  
 

Apa yang dimaksud dengan regulasi? Para sarjana 

memberikan definisi yang berbeda-beda, ada yang luas 

dan ada yang sempit. Black (2002) misalnya, 

mendefinisikan regulasi sebagai: 

“All mechanisms of social control or influence affecting all 

aspects of behaviour from whatever source whether they 

are intentional or not”(Black, 2002). 
 

Definisi dari Black ini cukup luas, karena mencukup 

berbagai mekanisme kontrol sosial, termasuk di dalamnya 

yang diniatkan maupun tidak. Definisi yang lebih banyak 

dipakai adalah sebagai berikut: 

“…a sustained effort to change behavior through: 

information-gathering, standard setting and enforcement” 

(accessed 20 August 2015). 

(Suatu usaha berkelanjutan untuk mengubah 

perilaku melalui: pengumpulan informasi, 

penentuan standar dan penegakan).  
 

Definisi diatas menerangkan beberapa unsur 

regulasi. Pertama, tujuan regulasi itu untuk mengubah 

perilaku. Kedua, hal ini ditempuh lewat tiga acara, yakni 

mengumpulkan informasi, menentukan standar dan 

melakukan penegakan (enforcement).  
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Dalam Gambar 1 dibawah terlihat bagaimana 

regulasi dipraktekkan oleh platform seperti Uber dan Grab. 

Berbagai platform online menggunakan rating reputasi 

sebagai sarana regulasi (accessed 18 December 2015). 

Platform tersebut mengumpulkan informasi lewat GPS 

dan rating pengguna lewat telepon genggam. Informasi 

tersebut kemudian digunakan untuk memberikan insentif 

bagi penyedia layanan agar perilaku mereka sesuai 

dengan yang diinginkan oleh perusahaan platform.  

 
Gambar 1. Tangkapan layar Uber 

 

 
Gambar 2. Syarat dan Ketentuan Grab 

https://www.grab.com/id/kodeetik/
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Bagaimana dengan pembuatan standar dan 

penegakan? Seperti kelihatan pada Gambar 2, dalam tabel 

1.2.2 Grab membuat beberapa standar layanan, 

diantaranya, adalah kewajiban untuk memakai helm. 

Kewajiban ini, apabila dilanggar, juga memiliki 

konsekuensi penegakan (enforcement), yang paling berat 

berupa pengakhiran hubungan kemitraan. Dengan 

membuat mekanisme ini, Grab sudah berperan dalam 

menegakkan aturan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Lalu Lintas.  
 

Bahkan, dari pengamatan sehari-hari tampak bahwa 

ketaatan supir platform online dalam hal memakai helm 

relatif berada diatas ketaatan pengendara motor pada 

umumnya. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena 

supir platform online lebih takut kepada sanksi 

pengakhiran hubungan kemitraan ketimbang sanksi 

tilang. Dengan kata lain, insentif dan motivasi yang 

diberikan oleh platform online dapat bekerja lebih baik 

dibandingkan peraturan perundang-undangan – dalam 

konteks memakai helm. 
 

Dapat kita simpulkan bahwa platform online juga 

melakukan regulasi, karena seluruh unsurnya terpenuhi: 

No. Unsur Regulasi Implementasi 

1. Perubahan 

perilaku 

Supir online jadi lebih 

taat memakai helm 

2. Pengumpulan 

informasi 

Global Positioning System 

lewat telepon genggam, 

rating/bintang dari 

pengguna 
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No. Unsur Regulasi Implementasi 

3. Standar Syarat dan ketentuan 

penggunaan, yang 

diantaranya mewajibkan 

memakai helm dan helm 

dalam kondisi yang baik 

4. Penegakan Peringatan dan 

pemutusan hubungan 

kemitraan 

 

 
Gambar 3 

 

Dari paparan diatas tampak bahwa “regulasi” bukan 

melulu monopoli pemerintah; regulasi bisa juga 

dilakukan oleh sektor swasta. Dengan demikian, 

peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari 

regulasi, namun konsep regulasi jauh lebih luas daripada 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-

undangan hanya salah satu cara regulasi.  
 

II. Reformasi Regulasi dan UU Cipta Kerja 

Seperti telah disinggung diatas, respon 

pemerintahan Joko Widodo atas keruwetan regulasi dapat 
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dibagi menjadi dua: strategi nasional reformasi regulasi 

yang dimotori oleh Bappenas dan strategi Omnibus 

(penggabungan berbagai peraturan sektoral kedalam satu 

peraturan) yang dipraktekkan lewat Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 

OSS”) dan selanjutnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja (UUCK”).  
 

Penulis menganggap bahwa berbagai upaya ini 

masih belum mencukupi karena paradigma regulasi 

dalam berbagai upaya tersebut masih banyak 

menitikberatkan pada regulasi dengan cara command-and-

control dan masih kentalnya peranan negara dalam 

regulasi. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa 

UUCK – dengan berbagai kekurangannya—sebenarnya 

sudah mulai berupaya membangun sistem regulasi yang 

berbasis insentif. 
 

Pemahaman pemerintah bahwa regulasi dipahami 

dalam arti sempit kedalam peraturan perundang-

undangan tampak dalam buku “Strategi Nasional 

Reformasi Regulasi”: “…dalam buku ini akan digunakan 

terminologi ‘regulasi’ untuk memaknai istilah peraturan 

perundang-undangan” (Sadiawati, 2015). Lebih lanjut, buku 

tersebut mengkategorikan permasalahan regulasi menjadi 

4 (empat) hal: konflik, inkonsistensi, multitafsir dan tidak 

operasional (Sadiawati, 2015). Permasalahan ini adalah 

permasalahan klasik yang timbul ketika regulasi dimaknai 

sebagai peraturan perundang-undangan, dimana 

kemudian jumlah peraturan menjadi semakin banyak, 

tafsirannya tidak jelas dan berkonflik satu sama lain.  
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Buku “Strategi Nasional Reformasi Regulasi” 

melupakan satu hal yang sangat penting dari regulasi, 

yakni bahwa tujuan regulasi adalah untuk merubah 

perilaku. Buat apa ada regulasi kalau perilaku orang tidak 

bisa diubah? Untuk merubah perilaku ini diperlukan 

analisis atas motivasi dan insentif dan kedua hal ini absen 

dalam buku tersebut. Hal ini terjadi karena regulasi 

dipandang secara legalistik dengan command-and control 

dimana didalamnya terdapat asumsi bahwa orang akan 

taat pada peraturan perundang-undangan. Seharusnya, 

yang terlebih dahulu dilakukan adalah menganalisis 

asumsi tersebut: apa yang membuat orang untuk taat 

apabila suatu peraturan dikeluarkan? 
 

Peraturan menjadi banyak karena peraturan tersebut 

dibuat (oleh pemerintah). Pada akhirnya, peraturan yang 

banyak tersebut bisa berpotensi saling tumpang tindih 

dan saling bertentangan. Seharusnya, sebisa mungkin 

pemerintah tidak perlu membuat peraturan perundang-

undangan. Yang diperlukan adalah norma regulasi. 

Norma regulasi tidak selalu datang dari peraturan 

perundang-undangan. Norma regulasi bisa datang dari 

sertifikasi/akreditasi atau norma kelompok (asosiasi). 

Dalam contoh sebelumnya mengenai Uber/Grab, norma 

tersebut dibuat sendiri oleh perusahaan platform online.  
 

Dalam hal ini, paradigma dimana regulasi 

bentuknya adalah peraturan tertulis yang saklek dan 

kemudian diundangkan, perlu diubah. Dalam banyak hal, 

pemerintah tidak perlu membuat aturan yang detail, 

peraturan perundang-undangan cukup menuangkan 

“tujuan” regulasi saja  sedangkan norma-norma yang 

berkaitan dengan “cara” untuk mencapai tujuan tersebut 
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bisa dilimpahkan pada sektor swasta. Hal ini akan dapat 

mengurangi banyaknya jumlah peraturan.  
 

Paradigma dalam UUCK juga masih sama, artinya, 

regulasi masih diartikan sebagai peraturan perundang-

undangan dan paradigma command-and-control masih 

cukup besar. Untuk mengatasi banyaknya perizinan, 

UUCK melakukan integrasi berbagai perizinan kedalam 

perizinan berusaha. Namun demikian, integrasi tersebut 

masih banyak berupa integrasi dokumen izinnya saja, 

sementara proses dan beban persyaratan perizinan 

tersebut masih tetap ada. Selain itu, banyak regulasi masih 

bersifat “regulasi publik”, dalam artian penentuan standar 

dan penegakan masih berada di tangan pemerintah.  
 

Perlu dicatat bahwa ada beberapa upaya perbaikan 

dalam UUCK untuk meningkatkan efisiensi regulasi. 

Regulasi berbasis resiko merupakan langkah yang cukup 

baik, namun demikian masih memiliki beberapa 

kekurangan, terutama dalam hal pengawasan, 

sebagaimana akan disinggung dibawah. Beberapa upaya 

perbaikan lain adalah memberlakukan insentif berbasis 

pasar lewat perdagangan emisi/polusi, sebagaimana 

diatur lewat PP 22/2021 yang melaksanakan UUCK 

(2021). Namun demikian, perdagangan emisi ini akan 

sangat bergantung kepada kualitas data.   
 

III. Jenis dan Teknik Regulasi 

a. Regulasi Privat  

Banyak regulasi pada saat ini dilakukan sendiri oleh 

sektor privat. Salah satu contohnya adalah American 

Society for Testing and Materials (ASTM), international 

standards organization (ISO) dan International 
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Electrotechnical Commission (IEC). Seluruh organisasi ini 

menerbitkan berbagai standar dan mengeluarkan 

akreditasi atas industri yang kemudian memenuhi standar 

tersebut (Büthe, 2010). Regulasi ini banyak yang berlaku 

transnasional, dengan kata lain, dilakukan pada tingkat 

global.  
 

Seringkali, pemerintah tidak perlu mengatur apakah 

industri harus memenuhi standar tertentu. Dalam banyak 

situasi, para pelaku pasar (pembeli atau pengguna jasa) 

sendiri yang memilih untuk membeli atau menggunakan 

jasa dari industri yang sudah terakreditasi, karena 

dianggap berkualitas. Artinya disini, mekanisme insentif 

sudah dijalankan sendiri oleh pasar, tanpa perlu 

campurtangan dari pemerintah.  
 

Scott (2002) bahkan mengungkapkan fenomena 

dimana sektor privat melakukan regulasi kepada sektor 

publik. Hal ini nampak misalnya dalam kasus Credit 

Rating Agency (S&P, Moody’s dan Fitch) dimana mereka 

memiliki standar-standar dalam menilai pemerintah 

(Scott, 2002). Contoh lain adalah dimana badan-badan 

non-negara diberikan beberapa kewenangan oleh 

Undang-Undang. Di Indonesia, banyak badan-badan non-

negara, seperti Majelis Ulama Indonesia, atau Akademi 

Ilmuwan Indonesia yang memiliki beberapa mandat oleh 

Undang-Undang.  
 

b. Regulasi Mandiri 

Regulasi mandiri (self-regulation) sangat dekat 

hubungannya dengan regulasi privat. Regulasi mandiri 

terjadi ketika aktor swasta (perusahaan, Yayasan atau 

individu) membuat standar-standar sendiri dan 
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melakukan penegakan mandiri atas standar-standar 

tersebut.  
 

Ayres dan Braithwaithe (2002) menganggap bahwa 

regulasi mandiri memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya (Ayres, 1992): (i) peraturan akan disesuaikan 

dengan kondisi lapangan; (ii) peraturan akan lebih 

bersifat adaptif terhadap perubahan; (iii) inovasi dalam 

regulasi akan lebih mudah; (iv) peraturan akan lebih 

komprehensif; (v) pihak yang diatur akan lebih 

berkomitmen; (vi) biaya regulasi akan lebih banyak 

ditanggung oleh swasta; dan (vii) pelanggaran akan lebih 

mudah dideteksi 
 

Tentu, kelebihan-kelebihan ini juga akan menemui 

batasannya dalam praktek, dan asumsi-asumi dari 

berbagai kelebihan ini juga banyak yang dikritik oleh para 

peneliti. Di Indonesia, regulasi mandiri lebih banyak 

dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter 

Indonesia atau Persatuan Advokat Indonesia. Organisasi-

organisasi ini sering disebut sebagai “Self-Regulatory 

Organisation”.  
 

Kita dapat melihat bahwa dalam organisasi-

organisasi tersebut, kegiatan pembuatan standar dan 

sanksi (paling berat biasanya dikeluarkan dari organisasi) 

serta biaya regulasi ditanggung oleh organisasi masing-

masing, bukan oleh negara. Dalam hal ini, pandangan 

Ayres-Braithwaithe benar bahwa beban regulasi akan 

lebih banyak ditanggung swasta. Namun demikian, 

sejauhmana mekanisme ini dapat mencapai tujuan 

regulasi (perlindungan konsumen dan sebagainya) masih 

perlu dievaluasi.  



79 

 

Prinsip regulasi mandiri seperti dalam organisasi 

profesi tersebut sebenarnya bisa diperluas kepada asosiasi 

atau bahkan kedalam setiap individu/firma masing-

masing. Contoh yang bisa dipakai adalah adanya 

departemen ketaatan (compliance) dalam perusahaan serta 

penggunaan indeks tata kelola, sosial dan lingkungan 

(environmental, social governance) (Kocmanová, 2014). 
 

c. Regulasi Monopoli Alamiah 

Bentuk regulasi lain yang banyak dipergunakan di 

yurisdiksi luar adalah regulasi monopoli alamiah. 

Monopoli alamiah adalah kondisi dimana hanya ada satu 

(atau sejumlah kecil) penjual/pemberi jasa di suatu 

tempat tertentu, sehingga persaingan harga sulit sekali 

atau bahkan tidak mungkin dicapai, sehingga akibatnya 

penerima jasa/konsumen tidak memiliki alternatif lain 

kecuali untuk membayar berapapun harga yang 

ditetapkan penjual.  
 

Contoh yang paling klasik dari monopoli alamiah 

adalah perusahaan air dan listrik. Namun demikian, 

regulasi monopoli alamiah ini berlaku juga pada setiap 

industri yang melibatkan jaringan, seperti telekomunikasi, 

gas atau perkeretapian.  
 

Sejauh ini, monopoli alamiah diatur dengan 

beberapa teknik regulasi: rate-of-return, revenue cap dan 

price-cap, dan kemudian digabungkan dengan 

benchmarking atau yardstick (Depoorter, 2005). Karena 

perusahaan sebenarnya bisa menetapkan harga 

berapapun, yang kemudian dilakukan oleh negara lewat 

badan regulator independen adalah membuat nilai 

maksimal, biasanya berupa pendapatan maksimal, tingkat 
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keuntungan atau harga yang dikenakan kepada 

konsumen.  
 

Regulasi monopoli alamiah biasanya dilakukan oleh 

badan regulator independen. Alasannya adalah agar 

penentuan harga/keuntungan bisa benar-benar objektif 

(Al’Afghani, 2016). Apabila dilakukan oleh pemerintah, 

bisa saja harga akan ditetapkan murah, sehingga 

merugikan perusahaan, sementara apabila hanya melihat 

kepentingan perusahaan, maka harga akan dibuat mahal. 
 

d. Regulasi Berbasis Risiko 

Definisi akademis “regulasi berbasis resiko” adalah: 

“the use of systematised frameworks of inspection or supervision 

which are primarily designed to manage regulatory or 

institutional risk: risks to the agency itself that it will not 

achieve its objectives.”(Black, 2010) “Penggunaan kerangka 

kerja tersistematis dalam rangka inspeksi atau 

pengawasan yang didesain untuk mengelola resiko 

regulasi atau institusional: resiko terhadap 

kementerian/lembaga dalam mencapai tujuan regulasi”   
 

Regulasi berbasis resiko (RBR) bertujuan agar proses 

regulasi menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan prioritas alokasi sumberdaya regulasi 

(personel, anggaran, waktu dan kapasitas lainnya) hanya 

kepada yang beresiko tinggi. Dengan demikian, sesuai 

dengan definisi Black diatas, intensitas pengawasan akan 

disesuaikan dengan intensitas risikonya.  
 

Sebagaimana dibahas sebelumnya, konsep risk-

based regulation ini diadopsi dalam UUCK. Namun 

demikian, konsep RBR dalam UUCK lebih 

menitikberatkan kepada perizinan. Dengan kata lain, 
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konsep RBR diterapkan lebih banyak karena alasan 

simplifikasi perizinan – yang tingkat risikonya rendah 

atau menengah tidak perlu izin. Padahal, secara 

akademik, RBR lebih menitikberatkan kepada aspek 

pengawasan. 
 

AlAfghani dan Bisariyadi (2021) mengkritik RBR 

dalam UUCK karena beberapa hal ini: belum mempertim-

bangkan resiko volatile, belum mempertimbangkan resiko 

kumulatif/sistemik dan tidak mengantisipasi “regulatory 

capture” – yakni situasi dimana regulasi dibelokkan 

tujuannya sehingga hanya melayani kepentingan 

segelintir pihak (accessed 3 August 2020).  
 

e. Regulasi Algoritmik 

Definisi yang diberikan oleh Yeung (2017) atas 

regulasi algoritmik adalah: “…decision-making systems that 

regulate a domain of activity in order to manage risk or alter 

behaviour through continual computational generation of 

knowledge from data emitted and directly collected (in real time 

on a continuous basis) from numerous dynamic components 

pertaining to the regulated environment in order to identify 

and, if necessary, automatically refine (or prompt refinement of) 

the system’s operations to attain a pre-specified goal”. 

(….sistem pengambilan keputusan yang meregulasi 

domain atau aktivitas untuk mengelola resiko atau 

perilaku melalui pembuatan pengetahuan lewat 

komputasi atas data yang dipancarkan secara langsung 

atau berkelanjutan lewat berbagai komponen untuk 

mengidentifikasi dan apabila diperlukan, secara otomatis 

memperbaiki (atau memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki) operasional sistem demi untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan terlebih dulu).  
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Definisi yang diberikan oleh Yeung ini lumayan 

kompleks, namun pada intinya memiliki beberapa unsur: 

(i) data yang besar (big data), (ii) sistem komputasi yang 

melahirkan pengetahuan serta (iii) perbaikan sistem. 
 

Regulasi algoritmik banyak dilakukan oleh platform 

online milik swasta. Facebook, misalnya, memiliki 

algoritma dalam menampilkan informasi (accessed 28 July 

2021). Sementara platform transportasi online 

menggunakan algoritma untuk memberikan bonus atau 

menunda (suspend) mitra pengemudi dari platformnya 

(accessed 22 January 2019). 
 

Yang lebih menarik adalah bahwa regulasi 

algoritmik bisa juga diterapkan oleh negara kepada 

masyarakat. Republik Rakyat Cina telah bereksperimen 

dengan sistem kredit sosial, dimana warga akan diberikan 

rating tinggi apabila taat dan dikurangi ratingnya apabila 

tidak taat (accessed 28 July 2021). Apabila ratingnya 

buruk, warga dapat mengalami “blacklist” dan tidak bisa 

mengakses beberapa layanan. Film Netflix yang berjudul 

“Nosedive” membuat spekulasi distopian atas dampak 

negatif sistem seperti ini (accessed 28 July 2021). Namun 

demikian, banyak yang beranggapan bahwa sistem yang 

dipraktekkan disana tidak seburuk yang diangkat oleh 

media (accessed 28 July 2021). 
 

Terlepas dari itu semua, masa depan regulasi 

sepertinya bersifat algoritmik. Dengan kata lain, di masa 

depan peraturan akan banyak dikonversi menjadi kode 

(Lessig, 2006). Lessig beranggapan bahwa kode 

(algoritma) adalah hokum (accessed 28 July 2021). Apabila 

peraturan berangsur-angsur digantikan dengan kode, 
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maka banyak fungsi legislasi dan regulasi eksekutif yang 

akan berkurang. Regulasi algoritmik memang 

menjanjikan regulasi yang lebih efektif dan efisien. 

Namun demikian, kualitas regulasi algoritmik akan 

sangat tergantung dengan kualitas algoritma yang 

digunakan – apakah akan bias – dan kualitas data yang 

dihasilkan.  
 

Regulasi algoritmik bisa diproyeksikan untuk 

menggantikan fungsi yudikatif dan legislatif. Dalam 

fungsi yudikatif misalnya, algoritma memiliki keakuratan 

79% dalam memprediksi hasil putusan dari Pengadilan 

HAM Eropa (Aletras, 2019). Hildebrandt (2018) mewanti-

wanti bahwa kita harus berhati-hati dengan regulasi 

algoritmik dan untuk selalu mempertanyakan apakah 

regulasi algoritmik sesuai dengan konsep negara hokum 

(Hildebrandt, 2018). 
 

IV. Kesimpulan 

Reformasi regulasi di Indonesia masih didominasi 

oleh dua konsep: command and control dan regulasi publik. 

Regulasi di Indonesia dipahami secara sempit hanya 

sebagai “peraturan perundang-undangan”. Obesitas dan 

inefisiensi regulasi tidak bisa ditangani hanya dengan cara 

mengurangi kuantitas peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dengan mengalihkan 

fungsi regulasi dan dengan memahami insentif dalam 

regulasi. 
 

Regulasi harus dipahami secara luas, bukan hanya 

peraturan perundang undangan, melainkan segala bentuk 

kegiatan yang tujuannya merubah perilaku dan memiliki 

tiga unsur: pengumpulan informasi, penegakan dan 
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pembuatan standar. Keseluruhan kegiatan ini (fungsi 

regulasi) sebisa mungkin sebaiknya dilakukan oleh aktor 

bukan negara sementara fungsi negara adalah 

mendefinisikan tujuan regulasi dan memberikan ultimum 

remedium.  
 

Makalah ini telah menjelaskan beberapa teknik dan 

jenis regulasi: regulasi privat, regulasi mandiri, regulasi 

monpoli alamiah, regulasi berbasis resiko dan regulasi 

algoritmik. Keseluruhan teknik ini tidak berdiri sendiri, 

melainkan dapat dikombinasikan satu sama lain termasuk 

didalamnya dengan command-and-control. Teknik-teknik 

ini juga tidak luput dari berbagai kelemahan teoritis dan 

praktis dan karenanya harus dikritisi secara 

berkesinambungan.  
 

Daftar Rujukan 

‘Ease of Doing Business in Indonesia’ (World Bank) 

<https://www.doingbusiness.org/en/data/explore

economies> accessed 26 July 2021. 

‘Pengusaha Keluhkan Banyak Regulasi Yang Tumpang 

Tindih’ (SINDOnews.com, 5 October 2020) 

<https://ekbis.sindonews.com/read/185702/34/pe

ngusaha-keluhkan-banyak-regulasi-yang-tumpang-

tindih-1601835041> accessed 26 July 2021. 

‘Pengusaha Asing Mengeluh, Regulasi Hambat Investasi 

di Indonesia’ (Republika Online, 12 February 2013) 

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/1

3/02/12/mi4411-pengusaha-asing-mengeluh-

regulasi-hambat-investasi-di-indonesia> accessed 26 

July 2021. 

‘Industri Logistik Terhambat Regulasi’ (www.jpnn.com, 1 

August 2019)  



85 

 

 <https://www.jpnn.com/news/industri-logistik-

terhambat-regulasi> accessed 26 July 2021. 

mediaindonesia com developer, ‘Jokowi: Regulasi 

Tumpang Tindih, Rumit, Menjebak, Harus 

Disudahi!’ (14 August 2020) 

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/336634/jok

owi-regulasi-tumpang-tindih-rumit-menjebak-harus-

disudahi> accessed 26 July 2021. 

Kompas Cyber Media, ‘Jokowi: Negara Ini Kebanyakan 

Peraturan’ (KOMPAS.com, 13 November 2019) 

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/1

3205331/jokowi-negara-ini-kebanyakan-peraturan> 

accessed 26 July 2021. 

Anisa Indraini, ‘Percepat Reformasi Birokrasi, Jokowi: 

Regulasi Rumit Harus Dipangkas!’ (detikfinance) 

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-

bisnis/d-5274463/percepat-reformasi-birokrasi-

jokowi-regulasi-rumit-harus-dipangkas> accessed 26 

July 2021. 

‘Presiden Jokowi: Reformasi Regulasi Dilakukan Untuk 

Lindungi Kepentingan Rakyat – Kantor Staf 

Presiden’ <https://www.ksp.go.id/presiden-

jokowi-reformasi-regulasi-dilakukan-untuk-

lindungi-kepentingan-rakyat.html> accessed 26 July 

2021. 

Kompas Cyber Media, ‘Jokowi: Kalau Perlu, Investasi Tak 

Usah Pakai Izin’ (KOMPAS.com, 9 May 2019) 

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/09/1

2545861/jokowi-kalau-perlu-investasi-tak-usah-

pakai-izin> accessed 26 July 2021. 



 

86 

 

Purwanto, ‘Regulasi Di Indonesia Ruwet, Jokowi Cerita 

Kemudahan Urus Izin Di Dubai’ (Tempo, 21 August 

2019)<https://nasional.tempo.co/read/1238509/reg

ulasi-di-indonesia-ruwet-jokowi-cerita-kemudahan-

urus-izin-di-dubai> accessed 26 July 2021. Lihat juga 

‘Cerita Jokowi Ada Investor Sampai Bawa 3 Koper 

Izin’ <https://finance.detik.com/energi/d-

3863006/cerita-jokowi-ada-investor-sampai-bawa-3-

koper-izin> accessed 26 July 2021. 

Diani Sadiawati and others, Strategi Nasional Reformasi 

Regulasi, Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan 

Tertib (2015). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja. 

Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge, 

Understanding Regulation: Theory, Strategy, and 

Practice (2nd ed, Oxford University Press 2012). 

‘Menteri Bambang Sampaikan Agenda Reformasi 

Regulasi: Tata Fungsi Dan Kelembagaan Sistem 

Peraturan Perundangan Indonesia’ 

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-

siaran-pers/menteri-bambang-sampaikan-agenda-

reformasi-regulasi-tata-fungsi-dan-kelembagaan-

sistem-peraturan-perundangan-indonesia/> 

accessed 3 May 2020. 

Mohamad Mova AlAfghani and B Bisariyadi, ‘Konsep 

Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam 

Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja’ 

(2021) 18 Jurnal Konstitusi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012 

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Para 3.11 



87 

 

Julia Black, ‘Critical Reflections on Regulation’ (2002) 27 

Austl. J. Leg. Phil. 1. 

Mitchell Watt and Hubert Wu, ‘Trust Mechanisms and 

Online Platforms: A Regulatory Response’ 83; Sarah 

Cannon and Lawrence H Summers, ‘How Uber and 

the Sharing Economy Can Win over Regulators’ 

(2014) 13 Harvard business review 24; ‘Self-

Regulation and Innovation in the Peer-to-Peer 

Sharing Economy | The University of Chicago Law 

Review | The University of Chicago’ 

<https://lawreview.uchicago.edu/page/self-

regulation-and-innovation-peer-peer-sharing-

economy> accessed 18 December 2015. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Tim Büthe, ‘Private Regulation in the Global Economy: A 

(P)Review’ (2010) 12 Business and Politics 1. 

Colin Scott, ‘Private Regulation of the Public Sector: A 

Neglected Facet of Contemporary Governance’ 

(2002) 29 Journal of law and society 56. 

Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation: 

Transcending the Deregulation Debate (Oxford 

University Press 1992). 

Kocmanová and Iveta Simberova, ‘Determination of 

Environmental, Social and Corporate Governance 

Indicators: Framework in the Measurement of 

Sustainable Performance’ (2014) 15 Journal of 

Business Economics and Management. 

Ben WF Depoorter, ‘Regulation of Natural Monopoly’ 35; 

Michael P Hantke-Domas, ‘Economic Regulation of 



 

88 

 

Public Utilites with Natural Monopoly Features. A 

Study of Limitations Imposed by Property Rights 

from a Legal & Economic Approach’ (Dissertation, 

University East Anglia 2005); Paul L Joskow, 

‘Regulation of Natural Monopoly’ (2007) 2 

Handbook of law and economics 1227. 

Mohamad Mova Al’Afghani, Legal Frameworks for 

Transparency in Water Utilities Regulation: A 

Comparative Perspective (Routledge 2016). 

Julia Black, ‘Risk-Based Regulation: Choices, Practices and 

Lessons Learnt’, Risk and Regulatory Policy: Improving 

the Governance of Risk (OECD 2010). 

AlAfghani and Bisariyadi (n 16); MM Al’Afghani, ‘Kritik 

Atas Pendekatan Regulasi Berbasis Risiko Dalam 

RUU Cipta Kerja’ (Rapat Dengar Pendapat Umum 

Panja Badan Legislasi Dengan Kamar Dagang 

Industri (kadin) Dan M. Mova Al Afghani, S.H., 

L.LM. Eur., Ph.D Dalam Rangka Mendengarkan 

Masukan/Pandangan atas RUU Tentang Cipta Kerja, 

Teleconference, 9 June 2020) 

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG

-RJ-20200610-034618-6897.pdf> accessed 3 August 

2020. 

Netflix, The Great Hack | Official Trailer | Netflix 

<https://www.youtube.com/watch?v=iX8GxLP1FH

o> accessed 28 July 2021. 

Kompas Cyber Media, ‘Pengemudi Tuntut Go-Jek 

Indonesia Cabut Aturan “Suspend”’ (KOMPAS.com, 

21 October 2018) 

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/

21/16392121/pengemudi-tuntut-go-jek-indonesia-



89 

 

cabut-aturan-suspend> accessed 22 January 2019; 

Kompas Cyber Media, ‘Pengemudi Gojek yang 

Berkerumun Saat PSBB Bakal Kena “Suspend”’ 

(KOMPAS.com, 28 September 2020) 

<https://tekno.kompas.com/read/2020/09/28/070

60087/pengemudi-gojek-yang-berkerumun-saat-

psbb-bakal-kena-suspend> accessed 28 July 2021; 

‘Aplikasi Online Tak Bisa Lagi Suspend Driver 

Seenaknya’ 

<https://www.cnbcindonesia.com/news/201812261

72713-4-48056/aplikasi-online-tak-bisa-lagi-suspend-

driver-seenaknya> accessed 22 January 2019. 

Condé Nast, ‘The Complicated Truth about China’s Social 

Credit System’ Wired UK 

<https://www.wired.co.uk/article/china-social-

credit-system-explained> accessed 28 July 2021. 

drab2000, Black Mirror S03E01 Airport Scene 

<https://www.youtube.com/watch?v=YrpK90bHO

2U> accessed 28 July 2021. 

‘China’s Social Credit System: Speculation vs. Reality’ 

<https://thediplomat.com/2021/03/chinas-social-

credit-system-speculation-vs-reality/> accessed 28 

July 2021. 

 Lawrence Lessig, Code (Version 20, Basic Books 2006). 

Lawrence Lessig, ‘Code Is Law’ (Harvard Magazine, 1 

January,2000)<https://www.harvardmagazine.com

/2000/01/code-is-law-html> accessed 28 July 2021. 

Nikolaos Aletras and others, ‘Predicting Judicial Decisions 

of the European Court of Human Rights: A Natural 

Language Processing Perspective’ (2016) 2 PeerJ 

Computer Science e93. 



 

90 

 

Mireille Hildebrandt, ‘Algorithmic Regulation and the 

Rule of Law’ (2018) 376 Philosophical Transactions of 

the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences 20170355. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERLINDUNGAN KONSUMEN  

TERHADAP PRODUK PERBANKAN 

SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM BISNIS 

 

Sri Hartini, Prihartini Purwaningsih 

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor 

srihartinishmh@gmail.com  

 
 

I. Pendahuluan 

Pengertian nasabah sebagai konsumen yang layak 

mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana 

konsumen pada lembaga yang lain, bahwa lembaga 

perbankan merupakan salah satu institusi yang 

eksistensinya mempunyai ketergantungan besar dengan 

nasabah. Hak-hak konsumen atau nasabah yang terkait 

dengan produk perbankan syariah. Pada bagian ini 

sengaja dimuat analisis singkat pengalaman yang terjadi 

di Malaysia berkenaan dengan perlindungan nasabah 

perbankan Islam, yang sangat penting bagi membangun 

model perlindungan nasabah perbankan syariah 

Indonesia di masa depan. Perlindungan khusus syariah 

merupakan sebutan yang baru diperkenalkan, namun 

pada dasarnya hal ini perpaduan dari konsep-konsep 

perlindungan konsumen dan konsep syariah yang 

sebelumnya kedua-duanya telah mapan. Secara akademis. 

Kajian ini penting, mengingat masih kurang perhatian 

para ahli hukum terhadap persoalan ini (Setyowati, 2010: 

205). 
 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah banyak 

mailto:srihartinishmh@gmail.com
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perkara baru yang diatur secara langsung didalamnya, 

termasuk pula penyelesaian sengketa perbankan syariah. 

dari formulasi statregi yang disusun diharapkan 

mengantarkan perbankan syariah menjadi industri yang 

kuat. Karena konsep awal perbankan Islam memerlukan 

pengawalan khusus dari aspek dipatuhinya prinsip-

prinsip syariah pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, 

maka setiap pendirian sebuah bank syariah, selalu diikuti 

pula dengan lembaga yang secara khusus melakukan 

fungsi tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk 

perlindungan syariah (Setyowati, 2010: 209). 
 

Pada zaman era globalisasi ini perekonomian di 

dunia maupun di Indonesia semakin berkembang, seiring 

perkembangan masyarakat Islam juga mengembangkan 

perinsip syariah yang menjadi acuan masyarakat Islam 

dalam melakukan perekonomian. Dalam hal 

perekonomian yang dilakukan lewat bank pasti ada satu 

maupun dua masalah yang timbul antara nasabah dan 

bank tersebut yang bersangkutan. Seiring dengan 

pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul untuk 

terjadinya sengketa dalam perbankan syariah maupun 

masyarakat pengguna syariah juga semakin tinggi, 

sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah 

maupun nasabah. Untuk memahami secara benar 

bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada 

perbankan syariah (Parmasel, 2009: 1-2). 
 

Menurut Febriani Nur Fadilla (2019: 9), bahwa ada 

tiga pilar yang di jalankan oleh bank syariah, yaitu: 

a. Aqidah. Adalah konponen ajaran Islam yang 

mengatur tenrrang keyakinan atas keberadaan Allah 
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S.W.T sehingga harus menjadi keimanan seseorang 

muslim manakala berbagai ativitas; 

b. Syariah. Adalah komponen ajaran Islam yang 

mengatur tentang kehidupan seseorang muslim baik 

dalam ibadah maupun dalam bidang muamalah; 

c. Ahlak. Adalah landasan perilaku dan kepribadian 

yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim 

yang taat syariah dan aqidah. 
 

Fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan oleh pihak 

dari bank syariah dengan nasabahnya, apabila fungsi 

tersebut dilaksanakan oleh pihak bank syariah dan 

nasabah, dan harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang 

berdasarkan prinsif syariah. Terdapat beberapa Fatwa 

DSN-MUI dalam implementasinya ada sebagian produk 

bank syariah tidak sesuai dengan prinsif syariah, adalah : 

a. Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Deposito Mudharabah 

Pambayu Aetyo Palupi, dalam penelitiannya 

berpendapat bahwa dunia bisnis saat ini sangat diminati 

oleh orang yang banyak memiliki banyak uang, namun 

tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan usaha,  

khusunya perbankan syariah yang mempunyai produk 

investasi diatur dalam Fatwa tersebut. Dimana nasabah 

deposito menginvestasikan uangnya kepada bank syariah 

dengan jangka waktu ada yang 3, 6, 12 bulan baru bisa 

diambil, maka akad yang dibenarkan adalah akad 

mudharabah. Dalam hal ini bank sebagai intermediary 

yang dapat melakukan berbagai usaha dengan cara 

menginvestasikan dana deposan lain. Akad tersebut telah 

terpenuhi. Akan tetapi dalam Fatwa DSN-MUI tersebut 

tidak ada bagian penutup dan cara penyelesaian sengketa. 
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b. Analisi terhadap Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah 

  Lutfiah dalam penelitiannya mendapatkan data yang 

valid, mengunakan beberapa metode pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil 

penelitian penentuan margin pembiayaan mudharabah di 

KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip-

prinsip teori Mudharabah dengan mengacu pada Fatwa 

tersebut, yang terdapat pada bagian ke dua No. 4 point b 

yang isinya “Babagian keuntungan proposional bagi setiap 

pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak 

disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisba) dari 

keuntungan dari kesepaatan bersama. Perubahan nisbah harus 

berdasarkan kesepaatan bersama.” Maka dapat dikatakan 

pembiayaan mudharabah tersebut kurang sesuai dengan 

prinsip syariah, bahwa pembiayaan masih sepertiutang 

(Qard) yaitu adanya keharusan pengembalian modal 

meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan. 

Kenyataannya belum sepenuhnya menggunakan bagi 

hasil yang pure syariah tapi masih menggunakan revenue 

sharing.  
 

c. Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 8/ DSN-

MUI/IV/2000 tentang  Musyarakah 

Arumingtiyas Rakhmah Istiyar  dalam penelitian-

nya, menggambarkan data tentang pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakah di BTM Muda Kediding Surabaya 

yang dianalisis dengan Fatwa tersebut, maka diperoleh 

Pertama, pelaksanaan akad tersebut, karena Bapak. Hadi 

selaku nasabah (pihak kedua) kekurangan modal untuk 

membuka usaha soto ayam, maka nasabah mengajukan 

pembiayaan ke BTM tersebut (pihak pertama) untuk 
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melakukan kerjasama dengan cara ikut memberikan 

modal untuk usaha bapak.Hadi tersebut. Kedua, dengan 

kesepakatan untuk dari usaha dibagi sesuai dengan 

prosentase modal, tetapi jika dalam usaha tersebut 

mengalami kerugian, maka kerugian dibebankan kepada 

nasabah seluruhnya.  Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut penanggungan risiko oleh nasabah pada akad 

pembiayaan musyarakah bertentangan dengan Fatwa 

tersebut, adapun dalam ketentuan-ketentuan Fatwa 

tersebut harus menanggung kerugian sesuai modal yang 

diberikan kepada nasabah, hendaknya kedua belah pihak 

tetap berpegang pada rasa keadilan saling tolong 

menolong, saling percaya, saling jujur dan berpegang  

pada hukum-hukum Allah (Hartini, 2018: 135-138).  
 

Berdasarkan permasalahan yang harus memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat yang 

mempergunakan produk perbankan syariah, adalah 

sebagai berikut. Bagaimana Transaksi akad antara 

nasabah dengan pihak Bank syariah berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI? Bagaimana jika terjadi sengketa perbankan 

syariah antara nasabah dengan bank syariah?  
 

II. Karakteristik produk Bank Syariah 

Pada dasarnya terdapat beberapa karateristik 

produk-produk bank syariah sebagai berikut. Dalam PBI 

No. 11/28/PBI/2009, nasabah pengguna jasa bank yang 

tida memiliki rekening pada bank disebut Walk in 

Customer (WIC), sedangkan nasabah yang telah 

mempunyai hubungan usaha dengan bank lazimnya telah 

membuka rekening pada bank disebut dengan Existing 

Customer.dari segi pembukaan rekening, maka rekening 



 

96 

 

nasabah pada bank terdiri atas rekening perorangan, 

rekening atas nama badan, dan rekening gabungan (joint 

account) pengelolaan nasabah di atas tersebut berlaku 

pada bank syariah. 
 

Nasabah diperlakukan sama sebagai mitra oleh bank 

syariah. bank syariah tidak membedakan penggolongan 

nasabah dari segi Agama. Karena itu sangatlah keliru 

apabila ada pandangan bahwa bank syariah hanya untuk 

orang muslim. Hal yang paling pokok dari bank syariah 

bukanlah masalah muslim atau non muslim, melainkan 

bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak 

boleh ada: (a) Penambahan pendapatan secara tidak sah  

(riba); (b) Trnasasi untung-untungan (maisir); (c) Transaksi 

yang tidak jelas (gharar); (d) Objek transaksi yang dilarang 

dalam syariah (haram); dan (e) Ketidakadilan bagi pihak 

lain (zalim). 
 

Prinsip syariah tersebut pada dasarnya sejalan 

dengan asas-asas sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan 

perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

serta kepastian hukum. Aplikasi dari prinsip syariah dan 

asas-asas tersebut juga terlihat dalam ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata yang 

menegaskan antara lain bahwa sahnya suatu perjanjian, 

objeknya harus jelas dan tidak boleh melanggar 

ketentuan, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan 

dengan itikad baik (Wangsawidjaja, 2012: 34-35). 
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III. Akad Bank Syariah 

Menurut Syamsul Anwar, pengertia akad adalah: 

Pertama,akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab 

dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab 

adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan 

kabul adalah jawaban atas persetujuan yang diberikan 

mitra akadsebagai tanggapan dari penawaran pihak 

pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan 

kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama 

lain karena akadadalah keterkaitan kehendak kedua pihak 

yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad 

merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 

merupakan pertemuan ijab yang merepresentasikan 

kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan 

kehendak pihak lain (Imaniyati, 2013: 76).     

            

IV. Akad Pada Produk Penghimpunan Dana dan Akad 

Pada Produk Penyaluran Dana Bank Syariah 

1. Akad Produk Penghimpunan Dana 

a. Prinsip Wadiah 

Prinsip wadiah dalam produk bank syariah dapat 

dikembangkan menjadi dua jenis adalah: (1) wadiah yad 

al manah dan (2) wadiah yad dhomanah. Konsep wadiah 

yad al manah, pihak penerima titipan tidak boleh 

menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, 

tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai dengan 

kelaziman. Bank bertanggungjawab terhadap kehilangan 

dan kerusakan barang yang dititipkan. Konsep wadiah 

yad dhomanah, memberikan kesempatan pada bankuntuk 

mempergunakan dana titipan dengan meminta izi terlebih 

dahulu dari si pemberi titipan. Semua keutungan yang 

dihasilkan dari dana tersebut menjadi milik bank dan juga 
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menanggung seluruh kerugian jika terjadi.dapat 

memberikan insentif/bonus kepada yang menitipkan 

dengan catatatan tidak dipersyaratkan sebelumnya. 
 

b. Prinsip mudharabah 

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau 

penyimpan bertindak sebagai shohibul mal dan bank 

sebagai mudhorib. Dana ini digunakan bank untuk 

melaksanakan pembiayaan, jika terjadi kerugian maka 

bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.rukun 

mudharabah adanya pemilik dana, ada usaha yang dibagi 

hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Aplikasiprinsip 

mudharabah adalah tabungan berjangka, dan deposito 

berjangka. Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan 

pada produk tabungan, deposito, giro. Seperti halnya 

dalam sistem wadiah. Tabungan diatur dalam Fatwa 

DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dan Giro diatur 

dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000. 

Sedangkan Deposito diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 

03/DSN-MUI/IV/2000. 
 

2. Akad Produk Penyaluran Dana 

a. Prinsip Jual Beli(Al-Tijara) 

1) Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu = 

keuntungan). Bank sebagai penjualdan nasabah 

sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan 

pembayaran dilakukan secara tangguh, diatur 

dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000; 

2) Salam (jual beli barang belum ada) pembayaran 

tunai, barang diserahkan tangguh. Bank 

sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. 

Dalam transaksi ini ada kepastian tentang 
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kuantitas, kualitas, harga dan waktu tentang 

penyerahan, ditur dalam Fatwa No. 03/DSN-

MUI/IV/2000. 
 

b. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan 

manfaat. Padatransaksi ijarah nasabah tidak punya hak 

untuk memiliki barang tersebut akan tetapi hanya 

menikmati barang yang menjadi objek. Bank mengenakan 

biaya sewa terhadap nasabah. Pengembangan produk jasa 

ijarah dapat gunakan dalam bentuk save deposit box. Pada 

jenis ijarah muntahia bithamlik (sewa yang diikuti dengan 

berpindahnya kepemilikan), di alhir masa sewa, bank 

dapat menjual barang yang disewakannya kepada 

nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal 

perjanjian. Sebagamana Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000. 
 

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Menurut fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/ 

IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan musyarakah, 

prinsip bagi hasil untuk pembiayaan di bank syariah 

dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut: 

1) Musyarakah adalah kerjasama dalam suatu usaha 

oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad 

musyarakah adalah sebagai berikut: 

a) Semua modal disatukan untuk dijadikan 

modal proyek musyarakah dan dikelola 

bersama-sama. 

b) Setiap pemilik modal berhak turut serta 

dalam menentukan kebijakan usaha yang 

dijalankan oleh pelaksana proyek. 
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c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan 

proyek musyarakah, tidak boleh melakukan 

tindakan seperti: 1) menggabungkan dana 

proyek dengan dana pribadi; 2) menjalankan 

proyek musyarah dengan pihak lain. 

d) Memberi pinjaman kepada pihak lain; 

e) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan 

penyertaan atau diganti oleh pihak lain; 

f) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri 

kerjasama apabila: menarik diri dalam 

perserikatan; meninggal duni; dan menjadi 

tidak cakap hukum; 

g) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek 

dan jangka waktu proyek harus diketahui 

bersama; 

h) Proyek yang akan dijalankan harus 

disebutkan dalam akad. 

2) Mudharabah, kerjasama antara bank dan nasabah, 

bank sebagai dengan nama shohibul mal 

memberikan dana 100% kepada mudhorib yang 

memilki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku 

dalam akad mudharabah adalah: 

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada 

nasabah selaku pengelola modal harus 

diserahkan tunai, dapat berupa uang atau 

barang dan dinyatakan nilainya dan satuan 

uang. Apabila modal diserahkan secara 

bertahap harus jelas tahapannyadan 

disepakati bersama; 

b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan 

mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua 
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cara: Pertama, hasil usaha dibagi sesuai 

dengan persetujuan dalam akad pada setiap 

bulan atau waktu yang disepakati. Baik selau 

pemilik modal menanggu seluruh kerugian 

kecuali aibat kelalaian dan penyimpangan 

pihak nasabah, seperti penyelewengan, 

kecurangan dan penyalahgunaan dana; 

Kedua, bank berhak melakukan pengawasan 

terhadap pekerjaan namun tidak berhak tidak 

mencapuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. 

Jika nasabah cidra janji dengan sengaja 

misalnya tidak mau membayar kewajiban 

dapat dikenaan sanksi administrasi. Dewan 

Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah (Imaniyati, 2013: 101-

104). 
 

V. Dewan Pengawas Syariah 

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas 

Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank 

sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan – 

ketentuan syariah. hal ini karena transaksi-transaksi yang 

berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika 

dibandingkan bank konvensional. Karena itu diperflukan 

garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis 

panduan ini disusun oleh Dewan Syariah Nasional. 

Dewan Pengawasan Syariah harus membuat pernyataan 

secara berfkala (biasanya setiap tahun). Bahwa bank yang 

diawasinya telah berfjalan sesuai dengan ketentuan 

syariah. pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan 

(annual report) bank bersangkutan. 
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Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti 

dan membuat rekomedasi produk baru dari bank yang 

diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah 

bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu 

produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan 

Syariah Nasional (Antonio, 2001: 234).   
 

VI. Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah 

Perbankan Syariah 

Sejauh ini sudah cukup banyak undang-undang, 

regulasi, peraturan yang bersumber hukum Islam yang 

sudah dipositivisasi untuk dijadikan sebagai pijakan 

hukum penyelenggaraan bisnis syariah. Beberapa 

diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankkan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, beberapa 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Bank Syariah, dan 

sebagainya. Paraturan tersebut jika ditelisik banyak 

bersumber dari ajaran Islam yang telah dituangkan dalam 

Fatwa DSN-MUI. 
 

Bagi nasabah, niat mereka dalam memilih bank 

syariah sebagai tempat menyimpan dana didasarkan 

adanya penilaian terhadap bank syariah yang berjalan 

sesuai dengan ketentuan agama, sehingga dapat 

memberikan jaminan dunia akhirat bagi nasabah. Namun 

demikian dalam prakteknya dimukinkan adanya 

kesalahan penerapan prinsip syariah, sehingga bank 

syariah berjalan justru tidak sesuai dengan prinsip dan 

kaidah syariah. yang diinginkan operasional bisnisnya, 

syariah memberi fundamen prinsip dan asas-asas saja. 

Selebihnya silahkan berkreasi. Makanya perbankan 

syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang 
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bersifat syar’i. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang 

lebih baik, serta penilaian kinerja akan dapat mendorong 

bank syariah melanggar ketentuan syariah. hal ini akan 

semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat 

pengawasan yang rendah. Oleh karena itu tidak heran, 

jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek 

syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah (Jupri: 98-

99). 
 

Istilah perlindungan konsumen sudah sangat sering 

terdengar di masyarakat. Sedangkan untuk ruang lingkup 

hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya 

dengan menampungnya dalam satu jenis Undang-

Undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang  Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan 

konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan 

berbagai bidang dan cabang hukum lain. Karena pada 

tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat 

pihak yang berpredikat “konsumer”.  
 

Diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen diharapkan menjadi benteng untuk 

mediadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan 

pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan 

perlindungan konsumen. Hukum perlindungan 

konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 

yang lebih luas. Menurut Az Nasution (Purwaningsih, 

2014: 20-21) mengatakan “Hukum Perlindungan 

Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 

yang memuat asas-asas/kaidah-kaidah bersifat mengatur 

dan juga memandang sifat melindungi kepentingan 

konsume.”  
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VII. Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui 

Litigasi 

Mengenai peradilan mana yang berwenang 

menyelesaikan perselisihan jika terjadisengketa 

perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan 

di berbagai kalangan, apakah menjadi menjadi 

kewenangan peradilan umum atau peradilan agama, 

karena belum ada undang-undang yang secara tegas 

mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari 

landasan hukum yang tepat. Dengan diamandemenkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan siapa 

yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah sudah terjawab. 
 

Landasan yuridis dan Kompetensi Pengadilan 

Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

telah ditegaskan bahwa pengadilan Agama sebagai 

lembaga peradilan yang salah satunya berfungsi untuk 

menyelesaikan sebgketa perbankan syariah. Lembaga 

Peradilan ini harus memberikan jaminan dan keteriban 

hukum. Apalagi ini berkaitan dengan keyakinan 

keagamaan seorang muslim tentang keabsahan, kehalalan, 

kebersihan, dan kesucian kepemilikan/hak ekonomi 

seseorang. 
 

Jika kelak terjadi perselisihan/sengketa dalam 

perjanjian/akad/transaksi, harus diselesaikan pula secara 

syariah di lembaga/badan/peradilan syariah, oleh hakim 

yang memahami/menguasai syariah sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006. Orang boleh berpendapat, lembaga yang 

cocok untuk menyelesaikan perbankan syariah adalah 

musyawarah, mediasi atau sesuai dengan klausul yang 

tercantum dalam perjanjian kontrak (akad) seperti 

lembaga arbitase. Namun secara konstituonal telah 

ditegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya 

bisa dilakukan oleh sebuah lembaga kekuasaan 

kehakiman (yudicial power) sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. dengan demikian, yang berwenang 

memeriksa dan mengadili sengketa syariah hanya badan 

peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman 

(Mahkamah Agung). Sedangkan lembaga mediasi 

maupun abritase hanya sebagai proses dan alternatif yang 

bisa membantu memperlancar jalannya peradilan, dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

membuat peradilan agama kini terus mempersiapkan 

berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme, sumber daya aparaturnya melalui 

pelatihan-pelatihan dan pendidikan stara S1, S2 dan S3 di 

bidang ekonomi syariah dan juga menjalani kerjasama 

dengan berbagai pihak terkait. Beberapa peradilan agama 

malah telah memutus dan menyelesaikan perkara 

sengketa perbankan syariah. memperhatikan sejarah 

peradilan agama dengan kewenangannya dan telah teruji 

eksistensi dan perannya bagi bangsa Indonesia sejak 

zaman kolonia, maka saat ini menjadi momentum sangat 

baik dan stategisguna mendorong efektivitas keberlakuan 

syariah dalam bidang ekonomi, bisni dan komersial yang 

Islami. 
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Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang 

menjadi kewenangan pengadilan agama adalah: 

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga 

keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan 

nasabahnya; 

2. Sengketa di bidang ekonpmi syariah antara sesama 

lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; 

3. Sengketa di bidang ekonomi syariah orang-orang yang 

beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya 

disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang 

dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

(Sutedi, 2009: 176-178). 
 

VIII. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil anilisis dan pembahasan terhadap 

perlindungan konsumen terhadap produk perbankan 

syariah ditinjau dari hukum bisnis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Transaksi akad antara Nasaban dan Bank Syariah 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Transaksi yang 

dilakukan Nasabah dan Bank Syariah sesuai dengan 

akad berdasarkan Fatwa DSN-MUI, seharusnya Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) mengawasi pada waktu akad 

ditandatangani oleh para pihak, hal ini sering terjadi 

Dewan Pengawas Syariah tidak melasanakan 

kewajibannya, maka ada sebagian produk yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah, aibatnya nasabah/ 

konsumen merasa dirugikan. Hal ini terjadi akibat dari 

perbuatan Bank Syariah, membuktikan tidak ada peran 

dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
 

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah antara 

Nasabah dan Bank Syariah. Jika terjadi sengketa 
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perbankan syariah, adanya suatu kerugian yang 

diderita oleh nasabah atas produk Bank Syarih, dapat 

diselesaikan melalui peradilan agama sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006. Sebagian orang berpendapat bahwa 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah dilakukan 

melalui musyawarah, mediasi, atau sesuai dengan 

klausul yang tercantum dalam akad atau perjanjian 

biasanya tercantum seperti lembaga abritase. Namun 

demikian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 menyelesaikan masalah ekonomi Syariah 

dapata dilakukan di Pengadilan Agama. Oleh karena 

itu setiap aad yang dibuat oleh Nasabah dan Bank 

Syariah, harus mencantumkan klasulnya penyelesaian 

sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan 

Agama. 
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I. Pendahuluan 

Seiring dengan semakin dinamisnya pertumbuhan 

ekonomi Nasional yang ditandai oleh frukuensi mobilitas 

penduduk, maka sedikit banyaknya hal tersebut berimbas 

pada berkembangnya Industri penerbangan di Indonesia. 

Fenomena tersebut terindikasi dari semakin banyaknya 

perusahaan penerbangan yang berdiri dan beroperasi, 

maupun penamabahan perluasan rute serta frukuensi 

penerbangan yang semakin intensif dalam wilayah udara 

kita. Berkaca pada kondisi geografis Indonesia yang 

terbentang dalam wilayah kepuluan yang sangat luas, 

transportasi udara memang merupakan sarana yang 

dapat diandalkan untuk menghubungkan sejumlah kota 

di pelosok tanah air yang jaraknya cukup jauh.  

Jarak antara satu kota dengan kota lainnya jika 

ditempuh dengan kapal laut akan memakan waktu 

dengan hitungan hari dan minggu, bahkan jika 

gelombang laut tinggi kecepatan kapal malah harus 

dikurangi, sedangkan jika menggunakan pesawat udara, 

maka jarak tersebut sudah dapat ditempuh hanya dalam 

hitungan menit dan jam. Hal yang patut disesalkan 

mailto:saharuddin.daming@gmail.com
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karena, pesatnya pekembangan industri penerbangan 

tersebut di atas,  tidak dibarengi dengan tata kelola 

manajemen yang handal dan professional sebagaimana 

lazimnya sebuah industri penerbangan,yang didalamnya 

melibatkan berbagai macam komponen pendukung 

handal meliputi pesonil darat, mekanik, air crew dan ahli 

teknologi pesawat udara modern (Sidik, 2016). 
 

Semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas 

angkutan udara maka semakin   banyak pula 

bermunculan maskapai penerbangan yang menawarkan 

fasilitas berbeda-beda. Tak heran jika industri 

penerbangan nasional berkembang dengan cukup pesat. 

Harga tiket penerbangan untuk berbagai rute domestik 

secara rata-rata turun hingga 35 persen dari harga 

sebelum deregulasi. Frekuensi penerbangan pun 

meningkat sangat pesat dan mampu membawa 

penumpang hingga lebih dari 25 juta orang pertahun. 

Pelaku industri penerbangan cenderung menangkap 

peluang pasar dengan strategi tarif murah. Hal tersebut 

mendorong maskapai penerbangan untuk melakukan 

pengadaan armada besar-besaran untuk mengeruk 

keuntungan dari tingginya animo masyarakat dalam 

penggunaan pesawat udara.  
 

Sayangnya karena hal tersebut, terkesan 

menimbulkan kesan jika maskapai penerbangan 

mengabaikan atau menurunkan prinsip keselamatan dan 

keamanaan penerbangan. Padahal sudah merupakan 

pegangan standar bahwa aspek keselamatan dan 

keamanaan merupakan hal yang paling utama dan 

esensial dalam dunia penerbangan. Apabila aspek 

tersebut diabaikan, maka akan berpotensi menimbulkan 

akibat fatal yaitu kecelakan pesawat udara yang 
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menimbulkan korban jiwa maupun harta yang sangat 

besar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Situs 

AirlineRatings.com pada tahun 2016 menyebut 9 

maskapai penerbangan Indonesia, menyandang predikat 

sebagai penerbangan yang paling tidak aman didunia. 

Sebelumnya, survei weirdandamazingtravel.about.com 

menobatkan Lion Air disebut sebagai maskapai paling 

berbahaya di dunia. Maskapai tersebut dinilai sering 

mengalami keterlambatan bahkan kecelakaan (Putra, 

2016). 
 

Awal tahun 2007 penerbangan Indonesia mengalami 

rututan kecelakaan yang membuat Indonesia 

mendapatkan perhatian asing. Maraknya pemberitaan di 

media Indonesia mengenai masalah yang terjadi dalam 

dunia penerbangan memperburuk citra bangsa. 

Kecelakanaan pesawat beruntun yang terjadi di Indonesia 

sejak awal bulan Januari 2007 memberikan penilaian yang 

buruk terhadap dunia penerbangan Indonesia. Tahun 

2007 penerbangan Indonesia diturunkan peringkatnya 

oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat. Pengumuman 

penurunan peringkat Indonesia oleh Amerika Serikat juga 

disusul dengan dikeluarkannya larangan terbang oleh Uni 

Eropa (UE). Larangan terbang tersebut terjadi bulan Juli 

2007, setelah sebelumnya pada bulan Februari 2007 ICAO 

mengaudit Indonesia.  
 

Hasil audit tersebut yang kemudian digunakan oleh 

Komisi UE dalam pertimbangannya melarang Indonesia. 

Indonesia dinilai memiliki kondisi penerbangan yang 

tidak aman, karena tidak sesuai dengan standar yang 

ditentukan oleh ICAO. Dalam audit yang dilakukan 

ICAO, Indonesia memiliki kekurang-kekurangan baik 

https://www.merdeka.com/reporter/idris-rusadi-putra/
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dalam hal pelaksanaan mupun dalam regulasi yang 

mengatur tentang penerbangan. Standar penerbangan 

Indonesia berada dibawah standar internasional yang 

berlaku. Kondisi ini membuat Indonesia dinilai tidak 

aman (Setia, 2014).  
 

Kebijakan tersebut merupakan pukulan bagi dunia 

penerbangan Indonesia, sehingga pemerintah 

menggunakan kewenangannya membuat regulasi tentang 

urgensi keselamatan dalam setiap operasional pesawat 

sipil di Indonesia. Meski upaya tersebut membuahkan 

hasil dengan dibukanya kembali jaour penerbangan ke 

wilayah Amerika dan Eropa bagi pesawat Indonesia, 

namun kecelakaan pesawat sipil yang membawa korban 

jiwa dan harta masih saja terus terjadi. Belum hilang 

ingatan kita mengenai kecelakaan pesawat Air Asia 

QZ8501 pada 28 Desember 2014 rute Surabaya-Singapura 

dan Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 rute Jakarta-

Pangkal Pinang, dunia penerbangan kita kembali berduka 

dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 

Januari 2021 rute Jakarta – Pontianak. Kecelakaan pesawat 

seperti ini, menimbulkan korban jiwa dan harta bagi awak 

dan penumpang, bahkan pihak ketiga. Disinilah 

urgensinya pemerintah menerbitakan regulasi tentang 

standar keselamatan di Indonesia.  
 

II. Pembahasan 

A. Prima Causa Kecelakan Pesawat Udara  

Penerbangan merupakan dunia yang berselimutkan 

teknologi tinggi disertai permodalan yang sangat besar 

dari segi pabrikasi ioperasionalnya. Tidak salah jika 

banyak orang bermimpi untuk terbang dengan pesawat 
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udara sebanyak-banyaknya meski ada juga kelompok 

orang yang merasa pobia bahkan trauma menjadi 

penumpang pesawat udara. Namun demikian, Beroperasi 

pada ketinggian ribuan kaki di atas daratan dengan 

kecepatan tinggi, dapat terbayang bagaimana 

mengerikannya seandainya terjadi kecelakaan pesawat 

terbang. Hingga saat ini perkembangan teknologi belum 

dapat menciptakan suatu pesawat terbang yang benar-

benar mampu melindungi nyawa para penumpangnya 

seandainya terjadi kecelakaan fatal. 
 

Terlepas dari kekurangan ini, sebenarnya pesawat 

terbang adalah salah satu moda transportasi teraman di 

dunia, dengan catatan segala persyaratan dan 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh International Civil 

Aviation Organization (ICAO) dipenuhi. Bandingkan saja 

jumlah kecelakaan pesawat terbang komersial pada tahun 

ini, yang sejauh ini ‘hanya’ sekitar enam kasus (abaikan 

insiden bunuh diri pilot German Wings), dengan jumlah 

kecelakaan mudik Lebaran 2015 yang dalam belasan hari 

mencapai sekitar tiga ribu kasus dengan ratusan orang 

meninggal dunia (Nugraha, 2015). 
 

Meski demikian, kecelakaan pesawat udara yang 

relatif jarang tetap merupakan pristiwa yang sangat 

menyita perhatian publik. Berdasarkan catatan kecelakaan 

pesawat udara yang menelan korban jiwa yang cukup 

besar, publik Indonesia tak pernah lupa musibah yang 

menimpa pesawat adam air KI574 rute Surabaya-Manado, 

tiba-tiba menghilang di udara hingga terhempas ke dasar 

laut selat Makassar pada tanggal 1 Januari 2007 

menewaskan 96 penumpang dan awak pesawat. 

Sebelumnya 5 September 2005 pesawat mandala Airlines 
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penerbangan RI91 gagal take off dari bandara Polonia 

Medan. Dari 112 penumpang dan 5 kru yang diangkut 

saat itu, 100-an di antaranya meninggal dunia dan 17 

orang selamat, walau belakangan beberapa diantaranya 

dilaporkan meninggal akibat luka-luka. Selanjutnya 28 

Desember 2014 pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-

Singapura, jatuh di selat Karimata yang menewaskan 162 

penumpang dan awaknya.  
 

Pada 10 Maret 2019, pesawat Ethiopian Airlines 

dengan nomor penerbangan 302 lepas landas dari 

Bandara Internasional Addis Ababa di Ethiopia, jatuh 

hanya enam menit setelah lepas landas, menewaskan 

semua 157 penumpang dan awak pesawat. Tragedy 

kecelakaan ini sangat mirip dengan kecelakaan pesawat 

Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610 yang 

meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta 

Jakarta Pada 29 Oktober 2018 menuju Bandar udara 

Depati Amir Pangkal Pinang Bangka Belitung. Pesawat itu 

jatuh 12 menit setelah lepas landas, menewaskan 189 

penumpang dan awak pesawat. Apa kesamaan kedua 

insiden ini? Keduanya melibatkan pesawat Boeing 737 

Max 8. 
 

Masih terlalu dini untuk menentukan apa yang 

sebenarnya terjadi dalam penerbangan ini atau apa yang 

menyebabkan pilot kehilangan kendali atas pesawat 

hanya beberapa menit setelah lepas landas. Apa yang kita 

tahu adalah bahwa kedua pesawat dilengkapi dengan 

sistem manuver pesawat terbaru yang disebut anti-stall 

Manuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). 

Pesawat Boeing 737 Max 8 yang baru dan pertama kali 

diuji coba pada awal tahun 2016 hadir dengan tawaran 

http://www.boeing.com/commercial/737max
http://www.boeing.com/commercial/737max
https://www.usatoday.com/story/news/2019/03/11/boeing-737-max-safety-system-differs/3129480002/
https://www.usatoday.com/story/news/2019/03/11/boeing-737-max-safety-system-differs/3129480002/
https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/boeings-737-max-takes-off-on-first-flight/
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bahwa pesawat ini memiliki teknologi efisiensi bahan 

bakar yang lebih baik disertai peningkatan lainnya yang 

signifikan dibandingkan dengan pesawat tipe 737 

sebelumnya. Mesin pesawat dipindahkan posisinya ke 

ketinggian yang lebih rendah dan polong di sekitar mesin 

(nacelles) didesain ulang. 
 

Namun para ahli pembuat Boeing menyadari bahwa 

perubahan desain ini menyebabkan pesawat mendorong 

ke atas. “Untuk menghadapi masalah ini” dan 

memastikan pesawat tidak akan berhenti “jika sudut 

serangan jet melayang terlalu tinggi ketika terbang secara 

manual”, Boeing memperkenalkan sistem baru, MCAS 

(Muthia, 2019). Belum tuntas penanganan kecelakaan 

pesawat Lion Air, dunia penerbangan kembali berduka 

dengan kecelakaan yang menimpa pesawat Sriwijaya Air 

SJ 182 rute Jakarta-Pontianak. Pesawat naas itu take off 

dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 Wib, tgl 9 

Januari 2021, tiba tiba petugas ATC menyatakan pesawat 

hilang kontak pada pukul 14.40 WIB. Setelah dilakukan 

pencarian dan penyelamatan oleh TIM SAR gabungan, 

akhirnya dipastikan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jatuh di 

sekitar peraiaran Pulau Laki kepulauan Seribu Jakarta 

dengan menewaskan seluruhnya yaitu 2 pilot, 4 awak 

kabin dan 56 penumpang. 
 

Berdasarkan hasil investigasi KNKT menyimpulkan 

bahwa kevcelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182 dipastikan 

terjadi katrena faktor teknis antara lain Throttle 

throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri 

sempat bergerak mundur. Kondisi ini terjadi saat pesawat 

berada di ketinggian 8.150 kaki dan 10.600 kaki. 

https://theaircurrent.com/aviation-safety/what-is-the-boeing-737-max-maneuvering-characteristics-augmentation-system-mcas-jt610/
https://theaircurrent.com/aviation-safety/what-is-the-boeing-737-max-maneuvering-characteristics-augmentation-system-mcas-jt610/
https://theaircurrent.com/aviation-safety/what-is-the-boeing-737-max-maneuvering-characteristics-augmentation-system-mcas-jt610/
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Berdasarkan data yang digali oleh KNKT menerangkan 

bahwa pada pukul 14.38.51 WIB pilot meminta izin pada 

ATC untuk berbelok ke arah 75 derajat karena kondisi 

cuaca. Permintaan ini diizinkan oleh ATC. Perubahan 

arah ini diperkirakan akan menyebabkan Sriwijaya Air SJ 

182 bertemu dengan pesawat lain yang juga berangkat 

dari Soekarno-Hatta dengan tujuan sama. Oleh 

karenanya, pesawat diminta berhenti naik di ketinggian 

11.000 kaki. Ketika melewati ketinggian 10.600 kaki pada 

pukul 14.39.47 WIB, pesawat berada pada arah 46 derajat 

dan mulai berbelok ke kiri. Ketika itulah ATC memberi 

instruksi Sriwijaya Air SJ 182 naik ke ketinggian 13.000 

kaki dan dijawab oleh pilot, yang ternyata menjadi 

komunikasi terakhir. Akhirnya menukik ke bawah 

dengan kecepatan tinggi hingga memebentr permukaan 

air laut yang mengakibatkan pesawat hancur berkeping-

keping bersma seluruh isinya. 

(https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/054700

01/mengingat-lagi-hasil-investigasi-awal-knkt-soal-

penyebab-jatuhnya-sriwijaya?page=all). 
 

Perlu dipahami bahwa setiap pengoperasian 

pesawat udara, baik pesawat udara sipil maupun pesawat 

udara negara berpotensi untuk menimbulkan resiko 

apakah bagi pihak operator maupun bagi pihak lain 

meskipun dewasa ini pesawat udara adalah moda 

angkutan yang menggunakan teknologi tinggi. Dengan 

makin tingginya teknologi penerbangan maka kecepatan 

dan tingkat keselamatan penerbanganpun makin tinggi 

pula. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa 

kecelakaan yang menimpa dunia penerbangan masih juga 

terjadi, di samping itu, kerugian-kerugian yang diderita 

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/05470001/mengingat-lagi-hasil-investigasi-awal-knkt-soal-penyebab-jatuhnya-sriwijaya?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/05470001/mengingat-lagi-hasil-investigasi-awal-knkt-soal-penyebab-jatuhnya-sriwijaya?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/05470001/mengingat-lagi-hasil-investigasi-awal-knkt-soal-penyebab-jatuhnya-sriwijaya?page=all
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para pengguna jasa angkutan yang diakibatkan oleh 

sebab-sebab lain masih sering terjadi. Untuk itu, 

keselamatan, efisiensi, dan keteraturan dalam angkutan 

udara merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Setiap 

gangguan terhadap angkutan udara akan merugikan, 

bukan saja para penumpang dan pengirim kargo, 

melainkan juga akan membahayakan pesawat udara dan 

penerbangan itu sendiri.  
 

Sepanjang Abad 20 lalu tercatat hampir 11000 

kecelakaan pesawat udara terjadi8. Berdasarkan data 

statistik kecelakaan pesawat, kebanyakan pesawat udara 

mengalami kecelakaan karena faktor manusia. Faktor 

kesalahan manusia (human error) umumnya sering terjadi 

dikarenakan beberapa hal seperti kondisi pilot yang 

kurang memiliki keahlian dalam menerbangkan pesawat 

atau pilot yang terus menerus mendapatkan tekanan dari 

perusahaan penerbangan untuk terbang melebihi batas 

waktu yang ditentukan, kesalahan dalam pelayanan 

navigasi penerbangan, dan lain-lain.  
 

Hal tersebut umumnya terjadi dikarenakan 

kurangnya kesadaran berbagai pihak mulai dari 

penumpang pesawat udara, perusahaan maskapai 

penerbangan, pengelola bandara dan pihak lain yang 

terkait untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-

peraturan teknis terkait keselamatan penerbangan, sebab 

dalam kegiatan penerbangan setiap pihak harus 

menerapkan prinsip zero risk untuk meminimalisir 

terjadinya kecelakaan penerbangan. Namun, hal tersebut 

bukan merupakan faktor utama sebab dapat juga 

kecelakaan penerbangan terjadi karena kesalahan teknis 

pesawat. Hal ini diindikasi dengan faktor sistem pesawat 
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yang rusak. Technical error adalah penyebab kecelakaan 

pesawat udara karena faktor teknis, walaupun persentase 

dari kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor ini relatif 

kecil, akan tetapi seringkali berakibat fatal. Salah satu 

faktor lain adalahorganization error (kesalahan 

pengelolaan) yaitu pemeliharaan pesawat yang tidak 

sepenuhnya mengikuti aturan, guna mengurangi 

maintenance cost (biaya perawatan) yang sewaktu waktu 

juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. (Hasim 

Purba, 2017).  
 

B. Sistem Regulasi Keselamatan Penerbangan 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO 

berkewajiban terhadap komunitas penerbangan 

internasional. Pasal 44 dari Chicago Convention 

mewajibkan ICAO serta negara-negara anggota untuk 

memastikan keselamatan dan ketertiban dalam 

perkembangan penerbangan, memenuhi kebutuhan 

masyarakat dunia untuk angkutan udara yang aman, 

selamat dan nyaman. Indonesia telah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan dan peraturan-peraturan pelaksana untuk 

memastikan kepatuhan terhadap standar ICAO serta 

standar nasional dan internasional. Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan 

keselamatan penerbangan. 
 

Untuk mewujudkan pemeliharaan keselamatan 

penerbangan seluruh dunia, International Civil Aviation 

Organization (ICAO) selaku Organisasi Penerbangan Sipil 

memiliki wewenang dalam mengatur keselamatan  

penerbangan sipil Internasional berdasarkan Konvensi 
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Chicago 1944. Implementasi keselamatan penerbangan di 

Indonesia diatur melalui:   

1. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang 

merujuk kepada Konvensi Chicago 1944. 

2. PP Nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan 

keselamatan penerbangan.  

3. PP Nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

bidang penerbangan. 

4. PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan 

Wilayah Udara Republik Indonesia,  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146).  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Hidup Bandar Udara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5295). 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga 

Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 176). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang 

Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5448). 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 9). 

10. Peraturan Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 

Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan 

Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil. 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara 

Umum. 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 

Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan 

Penerbangan. 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 

Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif 

Terhadap Pelanggaran Peraturan PerUndang-

Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286). 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 

Tahun 2015 Tentang Standar Layanan Penumpang 

Pesawat. 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 

Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang 

Inspketur Penerbangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 409). 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 

Tahun 2015 tentang Program Pengawasan 

Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765). 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 

Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan dan 
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Penerbangan Sipil bagian 176 tentang Pencarian dan 

Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara. 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 

Tahun 2015 tentang Program Keamanan 

Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program 

Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069). 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 

Tahun 2016 tentang Program Keselamatan 

Penerbangan Nasional.  

20. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 74 Tahun 

2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation 

Part 830) Tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan 

Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.  

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 

Tahun 2017 tentang Program Keamanan 

Penerbangan Nasional.  

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11/2/4-U 

tanggal 30 September 1960 tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) 

tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan 
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Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38). 
 

Perlu ditegaskan bahwa faktor esensial yang paling 

diprioritaskan dalam dunia penerbangan adalah aspek 

keselamatan (safety). Adapun lingkup pengertian 

keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan 

terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam 

pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar 

udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta 

fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.  
 

Oleh karena itu untuk menjamin keselamatan 

penerbangan nasional berdasarkan Pasal 308 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu 

menetapkan Program Keselamatan Penerbangan 

Nasional. dengan terbentuknya Kantor Otoritas Bandar 

Udara, maka dilakukanlah  penyempurnaan struktur 

pengawasan keselamatan penerbangan dalam rangka 

mewujudkan penguatan dan akuntabilitas pelaksanaan 

pengawasan keselamatan penerbangan nasional. 

Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang 

Program Keselamatan Penerbangan Nasional. 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan menyatakan penerbangan merupakan 

bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai 

karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, 

menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen 

yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan 

keamanan yang optimal. Selanjutnya dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
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Penerbangan mengatur adanya kaitan antara keselamatan, 

efisiensi dan efektifitas dengan terselenggaranya 

penerbangan nasional dan internasional sebagai berikut:  

1. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang 

tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga 

yang wajar, dan menghindari praktek persaingan 

usaha yang tidak sehat. 

2. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau 

barang melalui udara dengan mengutamakan dan 

melindungi angkutan udara dalam rangka 

memperlancar kegiatan perekonomian nasional. 

3. Membina jiwa kedirgantaraan. 

4. Menjunjung kedaulatan negara. 

5. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan 

teknologi dan industri angkutan udara nasional. 

6. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong 

pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

7. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa 

dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. 

8. Meningkatkan ketahanan nasional 

9. Mempererat hubungan antar bangsa. 
 

C. Standar Keselamatan Penerbangan Bidang Bandar 

Udara 

Untuk mewujudkan aspek keselamatan 

penerbangan, maka bandar udara yang dibagun dan 

dioperasionlkan harus memenuhi standar Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

sebagai berikut: 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)  

a. Pengoperasian bandar udara wajib dilakukan oleh 

tenaga manajerial yang memiliki kemampuan dan 
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kompetensi operasi dan manajerial di bidang teknis 

dan/atau operasi bandar udara. (Pasal 220). 

b. Personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau 

sertifikat kompetensi. (Pasal 222). 

c. Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi 

wajib: 1) Melaksankan pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan di bidangnya; 2) Mempertahankan 

kemampuan yang dimiliki; dan 3) Melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala. (Pasal 223). 

d. Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan 

memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang 

pekerjaannya. (Pasal 390). 

e. Kewajiban penyedia jasa penerbangan dan 

organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di 

bidang penerbangan: 1) Mempekerjakan personel 

penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi 

atau lisensi; 2) Menyusun program pelatihan di 

bidang penerbangan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kompetensi personel penerbangan 

yang dipekerjakannya. (Pasal 391). 
 

2. Aspek Prasarana 

a. Penetapan lokasi bandar udara dilakukan dengan 

memperhatikan (salah satunya) keselamatan dan 

keamanan penerbangan. (Pasal 201). 

b.  Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan 

bangunan, serta menanam atau memelihara 

pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi 

penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian 

kawasan keselamatan operasi penerbangan. 

Pengecualiannya harus mendapat persetujuan 
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Menteri, dan memenuhi ketentuan. Terhadap 

bangunan yang melebihi batasan wajib 

diinformasikan melalui pelayanan informasi 

aeronautika (aeronautical information service). 

(Pasal  208). 

c. Larangan bagi setiap orang berada di daerah 

tertentu di bandar udara, membuat halangan 

(obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di 

kawasan keselamatan operasi penerbangan yang 

dapat membahayakan keselamatan dan keamanan 

penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas 

bandar udara. (Pasal 210). 

d. Kewajiban pemerintah daerah mengendalikan 

daerah lingkungan kepentingan bandar udara 

untuk menjamin keselamatan dan keamanan 

penerbangan serta pengembangan bandar udara. 

(Pasal 211). 

e.  Kewajiban pembangunan Bandar udara 

memperhatikan ketentuan keselamatan dan 

keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa 

kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta 

keterpaduan intermoda dan multimoda. (Pasal 

214).  

f. Kewajiban bagi setiap tempat pendaratan dan lepas 

landas helikopter yang dioperasikan memenuhi 

ketentuan keselamatan dan keamanan 

penerbangan. (Pasal 254 ayat 1).  

g. Penggunaan bersama suatu bandar udara atau 

pangkalan udara dilakukan dengan 

memperhatikan: 1) kebutuhan pelayanan jasa 

transportasi udara; 2) keselamatan, keamanan, dan 

kelancaran penerbangan; 3) keamanan dan 
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pertahanan negara; serta 4) peraturan perUndang-

Undangan. (Pasal 257 ayat 3). 
 

3. Aspek Standar Operational Prosedur (SOP)  

a. Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib 

memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan 

penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa 

bandar udara. (Pasal 217 ayat 1). 

b. Setiap badan usaha bandar udara atau unit 

penyelenggara bandar udara wajib menyediakan 

fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan 

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta 

pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar 

pelayanan yang ditetapkan. (Pasal 219 ayat 1). 

c.  Setiap fasilitas bandar udara diberi sertifikat 

kelaikan oleh Menteri. (Pasal 219 ayat 2). 

d. Untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar 

udara, badan usaha bandar udara, atau unit 

penyelenggara bandar udara wajib melakukan 

perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan 

cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi. 

(Pasal 219 ayat 3). 

e. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, 

prosedur, dan personel, badan usaha bandar udara 

atau unit penyelenggara bandar udara wajib 

melakukan pelatihan penanggulangan keadaan 

darurat secara berkala. (Pasal 219 ayat 4). 

f.  Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan 

menyempurnakan secara berkelanjutan sistem 

manajemen keselamatan (safety management 

system) dengan berpedoman pada program 
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keselamatan penerbangan nasional udara dan 

program keamanan penerbangan nasional. (Pasal 

314 ayat 1). 

g. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara 

bandar udara wajib membuat, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan mengembangkan program 

keamanan bandar udara di setiap bandar udara 

dengan berpedoman pada program keamanan 

penerbangan nasional. (Pasal 327). 

h.  Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab 

terhadap pengawasan dan pengendalian program 

keamanan bandar udara. (Pasal 328 ayat 1). 

i. Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar 

udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha 

angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan 

internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri. 

(Pasal 332). 

j. Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara 

bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk 

bagian dari wilayah bandar udara sebagai tempat 

terisolasi (isolated parking area) untuk penempatan 

pesawat udara yang mengalami gangguan atau 

ancaman keamanan. (Pasal 338). 

4. Aspek Lingkungan  

a. Badan usaha bandar udara atau unit 

penyelenggara bandar udara wajib menjaga 

ambang batas kebisingan dan pencemaran 

lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai 

dengan ambang batas dan baku mutu yang 

ditetapkan Pemerintah. (Pasal 260 ayat 1). 
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b. Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan 

pencemaran lingkungan, badan usaha bandar 

udara atau unit penyelenggara bandar udara dapat 

membatasi waktu dan frekuensi, atau menolak 

pengoperasian pesawat udara. (Pasal 260 ayat 2). 

c. Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan 

pencemaran lingkungan badan usaha bandar 

udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib 

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan. (Pasal 260 ayat 3). 
 

D. Standar Keselamatan Penerbangan Bidang Navigasi 

Penerbangan  

Untuk mewujudkan aspek keselamatan 

penerbangan, maka sistem navigasi yang dibangun dan 

dioperasionalkan harus memenuhi standar Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

sebagai berikut: 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)  

a. Kewajiban setiap personel navigasi penerbangan 

memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (Pasal 

292 ayat 1). 

b. Kewajiban personel navigasi penerbangan yang 

telah memiliki lisensi: 1) melaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan ketentuan di bidangnya; 2) 

mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan 3) 

melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 

(Pasal 293 ayat 1). 

c. Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan 

memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang 

pekerjaannya. (Pasal 390). 
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d. Kewajiban Penyedia jasa penerbangan dan 

organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di 

bidang penerbangan: 1) mempekerjakan personel 

penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi 

atau lisensi; dan 2) menyusun program pelatihan di 

bidang penerbangan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kompetensi personel penerbangan 

yang dipekerjakannya. (Pasal 391)  

e. Kewajiban Penyedia jasa penerbangan dan 

organisasi yang memiliki kegiatan di bidang 

penerbangan memberikan kontribusi dalam 

menunjang penyediaan dan pengembangan 

personel di bidang penerbangan. (Pasal 393). 

f.  Pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan 

persyaratan jam istirahat bagi personel operasional 

penerbangan untuk menjamin keselamatan 

penerbangan harus dilakukan. (Pasal 395). 
 

2. Aspek Sarana Prasarana 

a. Fasilitas navigasi penerbangan yang akan dipasang 

dan dioperasikan harus mendapat persetujuan 

Menteri. (Pasal 296 ayat 3). 

b. Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan harus 

memperhatikan: 1) kebutuhan operasional; 2) 

perkembangan teknologi; 3) keandalan fasilitas; dan 

4) keterpaduan sistem. (Pasal 297). 

c. Fasilitas navigasi penerbangan wajib dipelihara oleh 

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 298 

ayat 1). 

d. Fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan 

untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib 
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dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi. 

(Pasal 299 ayat 1). 

e. Setiap orang dilarang: 1) menggunakan frekuensi 

radio penerbangan kecuali untuk penerbangan; dan 

2) menggunakan frekuensi radio yang secara 

langsung atau tidak langsung mengganggu 

keselamatan penerbangan. (Pasal 306).  
 

3. Aspek Standar Operasional Prosedur 

a. Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan wajib memberikan pelayanan navigasi 

penerbangan pesawat udara. (Pasal 272 ayat 1). 

b. Kewajiban pelayanan navigasi penerbangan dimulai 

sejak kontak komunikasi pertama sampai dengan 

kontak komunikasi terakhir antara kapten 

penerbang dengan petugas atau fasilitas navigasi 

penerbangan. (Pasal 272 ayat 2). 

c. Untuk memenuhi kewajiban pelayanan navigasi 

penerbangan, lembaga penyelenggara pelayanan 

navigasi penerbangan: 1) memiliki standar prosedur 

operasi (Standard operating procedure); 2) 

mengoperasikan dan memelihara keandalan 

fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan 

standar; 3) mempekerjakan personel navigasi 

penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat 

kompetensi; dan 4) memiliki mekanisme 

pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas 

pelayanan. (Pasal 272 ayat 3).  

d. Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan harus mengalihkan jalur penerbangan 

suatu pesawat terbang, helikopter, atau pesawat 
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udara sipil jenis tertentu, yang tidak memenuhi 

persyaratan navigasi penerbangan. (Pasal 273). 

e. Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan wajib memiliki sertifikat pelayanan 

navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh 

Menteri. (Pasal 275). 

f. Pelayanan informasi meteorologi dilaksanakan 

secara berkoordinasi antara unit pelayanan 

informasi meteorologi dan unit pelayanan navigasi 

penerbangan yang dilakukan melalui kesepakatan 

bersama. (Pasal 289). 

g. Dalam memberikan pelayanan informasi pencarian 

dan pertolongan, penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan harus menyediakan interkoneksi dan 

berkoordinasi dengan badan yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang pencarian dan 

pertolongan. (Pasal 291 ayat 2). 

h. Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempur-

nakan secara berkelanjutan sistem manajemen 

keselamatan (safety management System) dengan 

berpedomanpada program keselamatan penerba-

ngan nasional. (Pasal 314 ayat 1). 

i. Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya 

penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur 

penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan 

fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada 

Menteri. (Pasal 321 ayat 1). 
 

E. Standar Keselamatan Penerbangan Bidang 

Keamanan Penerbangan  

Untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, 

maka sistem keamanan yang dibangun dan 
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dioperasionalkan, harus memenuhi standar  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

sebagai berikut: 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)  

a. Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personel 

yang berkompeten di bidang keamanan 

penerbangan. (Pasal 334 ayat 2). 

b. Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan 

pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan 

ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat 

dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral. 

(Pasal 341). 

c. Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan 

memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang 

pekerjaannya. (Pasal 390). 
 

2. Aspek Sarana Prasarana  

a. Menteri menetapkan fasilitas keamanan 

penerbangan yang digunakan dalam mewujudkan 

keamanan penerbangan. (Pasal 348). 

b. Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan 

mempertimbangkan: 1) efektivitas peralatan; 2) 

klasifikasi bandar udara; serta 3) tingkat ancaman 

dan gangguan. (Pasal 349). 

c. Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara 

bandar udara, dan badan usaha angkutan udara 

yang menggunakan fasilitas keamanan 

penerbangan wajib: 1) menyediakan, 

mengoperasikan, memelihara, dan 

memodernisasinya sesuai dengan standar yang 
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ditetapkan; 2) mempertahankan keakurasian 

kinerjanya dengan melakukan kalibrasi; dan 3) 

melengkapi sertifikat peralatannya. (Pasal 350 ayat 

1). 
 

3. Aspek Standar Operational Prosedur (SOP) 

a. Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib 

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan 

penerbangan. (Pasal 136 ayat 1). 

b. Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau 

pengirim yang menyerahkan barang khusus 

dan/atau berbahaya wajib menyampaikan 

pemberitahuan kepada pengelola pergudangan 

dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum 

dimuat ke dalam pesawat udara. (Pasal 138 ayat 1). 

c. Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara 

bandar udara, badan usaha pergudangan, atau 

badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan 

kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau 

barang berbahaya wajib menyediakan tempat 

penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung 

jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur 

penanganan barang khusus dan/atau berbahaya 

selama barang tersebut belum dimuat ke dalam 

pesawat udara. (Pasal 138 ayat 2). 

d. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara 

bandar udara wajib membuat, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan mengembangkan program 

keamanan bandar udara di setiap bandar udara 

dengan berpedoman pada program keamanan 

penerbangan nasional. (Pasal 372). 
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e. Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab 

terhadap pengawasan dan pengendalian program 

keamanan bandar udara. (Pasal 328 ayat 1). 

f. Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan 

program keamanan angkutan udara dengan 

berpedoman pada program keamanan penerbangan 

nasional. (Pasal 329). 

g. Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar 

udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha 

angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan 

internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri. 

(Pasal 332). 

h. Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos 

yang akan memasuki daerah keamanan terbatas 

wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket 

pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan 

dilakukan pemeriksaan keamanan. (Pasal 334 ayat 

1). 

i. Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personel 

yang berkompeten di bidang keamanan 

penerbangan. (Pasal 334 ayat 2). 

j. Terhadap penumpang, personel pesawat udara, 

bagasi, kargo, dan pos yang akan diangkut harus 

dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan 

keamanan penerbangan. (Pasal 335 ayat 1). 

k.  Kantong diplomatik tidak boleh diperiksa, kecuali 

atas permintaan dari instansi yang berwenang di 

bidang hubungan luar negeri dan pertahanan 

negara. (Pasal 336). 
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l. Penumpang pesawat udara yang membawa senjata 

wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada 

badan usaha angkutan udara yang akan 

mengangkut penumpang tersebut. Pasal 337 ayat 1). 

m. Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab 

atas keamanan senjata yang diterima sampai 

dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di 

bandar udara tujuan. (Pasal 337 ayat 2). 

n. Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara 

bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk 

bagian dari wilayah bandar udara sebagai tempat 

terisolasi (isolated parking area) untuk penempatan 

pesawat udara yang mengalami gangguan atau 

ancaman keamanan. (Pasal 338).  

o. Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab 

terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara 

di bandar udara dan selama terbang. (Pasal 340 ayat 

1). 

p. Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian 

pesawat udara di bandar udara paling sedikit 

meliputi: 1) pemeriksaan keamanan pesawat udara 

sebelum pengoperasian berdasarkan penilaian 

risiko keamanan (check and search); 2) pemeriksaan 

terhadap barang bawaan penumpang yang 

tertinggal di pesawat udara; 3) pemeriksaan 

terhadap semua petugas yang masuk pesawat 

udara; dan 4) pemeriksaan terhadap peralatan, 

barang, makanan, dan minuman yang akan masuk 

pesawat udara. (Pasal 340 ayat 2). 

q. Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian 

pesawat udara selama terbang paling sedikit 
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meliputi: 1) mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk menjamin keamanan penerbangan; 2) 

memberitahu kepada kapten penerbang apabila ada 

petugas keamanan dalam penerbangan (air 

marshal) di pesawat udara; dan 3) memberitahu 

kepada kapten penerbang adanya muatan barang 

berbahaya di dalam pesawat udara. (Pasal 340 ayat 

3). 

r. Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan 

hukum (acts of unlawful interference) yang 

membahayakan keselamatan penerbangan dan 

angkutan udara berupa: 1) menguasai secara tidak 

sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang 

sedang di darat; 2) menyandera orang di dalam 

pesawat udara atau di bandar udara; 3) masuk ke 

dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas 

bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika 

secara tidak sah; 4) membawa senjata, barang dan 

peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat 

udara atau bandar udara tanpa izin; dan 5) 

menyampaikan informasi palsu yang 

membahayakan keselamatan penerbangan. (Pasal 

344). 

s. Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar 

udara, badan usaha Bandar udara, dan/atau badan 

usaha angkutan udara wajib menanggulangi 

tindakan melawan hukum. (Pasal 345 ayat 1). 

t. Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a dan 

huruf b yaitu tindakan melawan hukum (acts of 

unlawful interference) yang membahayakan 

keselamatan penerbangan dan angkutan udara 
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berupa penguasaan secara tidak sah pesawat udara 

yang sedang terbang atau yang sedang di darat dan 

penyanderaan orang di dalam pesawat udara atau 

di bandar udara, Menteri berkoordinasi serta 

menyerahkan tugas dan komando penanggu-

langannya kepada institusi yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang keamanan. (Pasal 

346). 

u. Kapten penerbang yang sedang bertugas yang 

mengalami keadaan bahaya atau mengetahui 

adanya pesawat udara lain yang diindikasikan 

sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan 

wajib segera memberitahukan kepada unit 

pelayanan lalu lintas penerbangan. (Pasal 354 ayat 

1). 

v. Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan 

yang bertugas wajib segera memberitahukan 

kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya 

di bidang pencarian dan pertolongan setelah 

menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya 

pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya 

atau hilang dalam penerbangan. (Pasal 355). 
 

F. Standar Keselamatan Penerbangan Kelaikan Udara 

dan Pengoperasian Pesawat Udara 

Untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, 

maka sistem kelaikan udara dan pengoperasikan pesawat, 

harus memenuhi standar  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai berikut: 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)  

a. Setiap personel pesawat udara wajib memiliki 

lisensi atau sertifikat kompetensi. (Pasal 58 ayat 1). 
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b. Personel pesawat udara yang telah memiliki lisensi 

wajib: 1) melaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan di bidangnya; 2) mempertahankan 

kemampuan yang dimiliki; dan 3) melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala. (Pasal 59). 

c. Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan 

memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang 

pekerjaannya. (Pasal 390). 
 

2. Aspek Sarana Prasarana Bidang kelaikan udara: 

a. Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-

baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk 

digunakan secara sah (eligible) harus memiliki 

rancang bangun yang harus mendapat surat 

persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan 

pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan. 

(Pasal 13). 

b. Badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan 

produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat 

terbang wajib memiliki sertifikat produksi. (Pasal 

19). 

c. Setiap pesawat udara yang dioperasikan di 

Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. 

(Pasal 24). 

d. Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib 

memenuhi standar kelaikudaraan. (Pasal 34) 

e. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 

untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki 

sertifikat. (Pasal 41). 
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f. Sertifikat tersebut di atas terdiri dari: 1) sertifikat 

operator pesawat udara (air operator certificate), 

yang diberikan kepada badan hukum Indonesia 

yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk 

angkutan udara niaga; atau 2) sertifikat 

pengoperasian pesawat udara (operating certificate), 

yang diberikan kepada orang atau badan hukum 

Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara 

sipil untuk angkutan udara bukan niaga. (Pasal 41 

ayat 2). 

g. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 

wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat 

udara, baling-baling pesawat terbang, dan 

komponennya untuk mempertahankan keandalan 

dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. (Pasal 46). 

h. Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, 

baling-baling pesawat terbang dan komponennya 

sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat 

dilakukan oleh: 1) perusahaan angkutan udara yang 

telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; 2) 

badan hukum organisasi perawatan pesawat udara 

yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan 

pesawat udara (approved maintenance 

organisation); atau 3) personel ahli perawatan 

pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli 

perawatan pesawat udara (aircraft maintenance 

engineer Ucense). (Pasal 47 ayat 1) 

i. Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas 

pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah 

mendapat izin dari Menteri. (Pasal 63 ayat 2). 
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j. Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan 

harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan. (Pasal 

63 ayat 4). 

k. Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh 

perusahaan angkutan udara nasional untuk 

penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya 

perjanjian antarnegara. (Pasal 63 ayat 3).  
 

3. Aspek SOP 

a. Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing 

yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya 

dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara 

yang ditetapkan untuk itu. (Pasal 52 ayat 1). 

b. Setiap orang dilarang menerbangkan atau 

mengoperasikan pesawat udara yang dapat 

membahayakan keselamatan pesawat udara, 

penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau 

merugikan harta benda milik orang lain. (Pasal 53). 

c. Setiap orang di dalam pesawat udara selama 

penerbangan dilarang melakukan: 1) perbuatan 

yang dapat membahayakan keamanan dan 

keselamatan penerbangan; 2) pelanggaran tata tertib 

dalam penerbangan; 3) pengambilan atau 

pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat 

membahayakan keselamatan; 4) perbuatan asusila; 

5) perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau 

6) pengoperasian peralatan elektronika yang 

mengganggu navigasi penerbangan. (Pasal 54). 

d. Dalam penerbangan dilarang menempatkan 

penumpang yang tidak mampu melakukan 
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tindakan darurat pada pintu dan jendela darurat 

pesawat udara. (Pasal 56).  
 

4. Aspek Lingkungan Untuk memperoleh sertifikat 

kelaikudaraan standar pertama dan standar lanjutan, 

pesawat udara harus memenuhi persyaratan standar 

kebisingan dan standar emisi gas buang. (Pasal 37). 
 

G. Standar keselamatan penerbangan Bidang Angkutan 

Udara  

Untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, 

maka angkutan udara yang dibangun dan 

dioperasionalkan, harus memenuhi standar  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

sebagai berikut: 

1. Aspek Sarana Prasarana 

a. Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat 

dilakukan oleh badan usaha angkutan udara 

nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan 

udara niaga. (Pasal 84). 

b. Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri 

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan 

udara nasional yang telah mendapat izin usaha 

angkutan udara niaga berjadwal. (Pasal 85). 

c. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar 

negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan 

udara niaga nasional wajib mendapatkan 

persetujuan terbang dari Menteri. (Pasal 93). 
 

2. Aspek SOP  

a. Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan 

program keamanan angkutan udara dengan 
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berpedoman pada program keamanan penerbangan 

nasional. (Pasal 329). 

b. Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar 

udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha 

angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan 

internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri. 

(Pasal 332). 
 

III. Kesimpulan 

Pesatnya perkembangan industri penerbangan 

Nasional yang hanya berpretensi pada profit oriented, 

sehingga mengabaikan faktor kualitas layanan dan 

keselamatan, mengakibatkan tingginya angka kecelakaan 

pesawat udara khusunya yang dioperasikan oleh 

maskapai Nasional. Hal ini berimbas pada rendahnya 

kepercayaan sejumlah negara terhadap tingkat 

keselamatan penerbangan Nasioanal, bahkan Eropa dan 

Amerika pernah melarang maskapai Indonesia memasuki 

wilayah udaranya. 
 

Untuk mewujudkan jaminan keselamatan 

penerbangan Nasional, maka disusun dan 

diberlakukanlah berbagai regulasi keselamatan 

penerbangan Nasional, hal mana dijbarkan dalam standar 

keselamatan penerbangan di bidang bandar udara, 

navigasi, kelaikan udara, dan operasional pesawat udara, 

keamanan dan angkutan udara. 
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I. Pendahuluan 

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum melalui penguatan regulasi 

dalam menggunakan dan/atau mengkonsumsi produk.  

Penguatan regulasi sebagai upaya pemerintah dalam 

menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang bersifat mengatur terhadap sesuatu bagi 

kepentingan masyarakat untuk melindungi hukum dari 

berbagai hal yang tidak diinginkan.  
 

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan 

dalam percakapan perlu diberikan batasan pengertian 

agar dapat mempermudah pembahasan tentang 

perlindungan konsumen. Definisi konsumen secara 

formal adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 

mailto:desty@uika-bogor.ac.id
mailto:faj_ra@yahoo.co.id
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lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepustakaan 

ekonomi dikenal konsumen akhir sebagai pengguna atau 

pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen 

antara adalah konsumen yang menggunakan suatu 

produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk 

lainnya. Dalam kajian ini yang dimaksud adalah 

konsumen akhir sebagai pengguna suatu produk yang 

dikeluarkan oleh pihak produsen yang harus memastikan 

kehalalan produk yang dikonsumsinya. 
 

Meningkatkatnya permintaan dari pihak konsumen 

atas suatu produk yang dikeluarkan oleh produsen 

menimbulkan pertanyaan atau kesangsian tentang 

kehalalannya karena Sebagian besar semua produk-

produk yang tersebar dipasaran belum memiliki “Label 

Halal” dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan 

Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Masalah kehalalan ini berkaitan dengan keyakinan umat 

Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang harus 

mendapat perlindungan hukum dari pemerintah melalui 

penguatan regulasi yang berkaitan dengan produk halal 

seperti untuk makakan maupun kosmetik. 
 

Mengacu kepada salah satu kaidah bahwa 

menggunakan atau mengkonsumi suatu produk seperti 

makanan, kosmetik, atau farmasi memang bersifat 

“mubah” bagi setiap orang untuk mempertahankan hidup 

dan kehidupannya. Jika kebutuhan itu sangat mendesak 

harus digunakan dan dikonsumsi secara keseluruhan 

mengkonsumsi makanan hukumnya wajib, karena 

berkaitan dengan tujuan syari‟at yang bersifat primer 

(dharuriyyat) yakni menjaga kehidupan manusia dari 

kepunahan. Namun dalam hal keadaan normal maka 



147 

 

menggunakan dan mengkonsumsi produk halal secara 

keseluruhan hukumnya menjadi wajib, karena berkaitan 

dengan masalah Syariah yang memerinthkan setiap 

manusia menggunakan dan mengkonsumsi yang halal 

dan baik (halalan-thoyyiban). 
 

Kehalalan bagi umat Islam terhadap produk 

konsumsi seperti produk makanan, minuman, obat-

obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, 

produk rekayasa genetika, serta barang guna dipakai, 

digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

merupakan sesuatu yang prinsip. Hal ini akan 

mempengaruhi kualitas ibadah dan doa seorang 

muslim/Muslimah untuk diterima atau tidaknya oleh 

Allah. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang tersebut, 

dalam kajian ini mengajukan dua pertanyaan yang 

berkaitan dengan produksi halal untuk melindungi 

konsumen melalui permguatan regulasi. Bagaimana 

penguatan regulasi sertifikasi halal  bagi produk-produk 

di Indonesia? Apa fungsi sertifikasi halal yang diterbitkan 

oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan 

(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI)? 
 

II. Kajian Pustaka 

1. Perlindungan Hukum 

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan legal protection, sedangkan dalambahasa 

belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara 

etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata 

yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia: “perlindungan diartikan tempat 

berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, 

perbuatan melindungi. 
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 Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang 

diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda 

dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga 

bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum 

terhadap sesuatu (Mertokusumo, 2009: 38). Perlindungan 

hukum menurut Satijipto Raharjo (200: 55) adalah 

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di 

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
 

 Berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat 

simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan 

untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang 

melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak 

hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu 

berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap 

warga negara termasuk segala bentuk upaya pengayoman 

terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak 

asasi manusia di bidang hukum.  
 

2. Perlindungan Konsumen 

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan 

dalam percakapan sehari-hari perlu diberikan batasan 

pengertian untuk mempermudah pembahasan tentang 

perlindungan konsumen. Dalam Undang–Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada 

Pasal 1 angka 2 disebutkan konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
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orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 
 

Penjelasan mengenai pengertian konsumen dalam 

kepustakaan ekonomi dikenal dengan konsumen akhir 

dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna 

atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 

Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan 

suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu 

produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-

undang ini adalah konsumen akhir.  
 

Nasution  (2011: 21) menjelaskan tentang konsumen 

sebagai berikut: (a) Konsumen adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan 

tertentu; (b) Konsumen antara adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan 

tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); dan (c) Konsumen 

akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan 

memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan 

atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan 

kembali (nonkomersial).  
 

3. Sertifikasi Halal dan Produk Halal 

Secara terminologis, kata sertifikasi (certificate) 

mempunyai tiga arti yaitu: akte, surat keterangan, 

diploma atau ijazah. Kata certificate kemudian diadopsi 

ke dalam bahasa Indonesia menjadi sertifikat. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sertifikat 

itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan 

tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang 
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berwenang yang dapat digunakan sebagi bukti, sementara 

itu sertifikasi berarti kegiatan penyertifikat atau proses 

menjadi sertifikat. 
 

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu 

produk sesuai dengan syariat Islam. Fatwah tertulis MUI 

yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan 

syariat Islam menjadi syarat utama bagi Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan (LPPOM) untuk 

mengeluarkan Sertifikat halal. Sertifikat halal ini 

merupakan syarat untuk mencantumkan lebel halal dalam 

setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik.   
 

Sertifikat halal diterbitkan oleh LPPOM-MUI sebagai 

lembaga otonom yang dibentuk oleh MUI dengan tugas 

untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan 

apakah produk-produk pangan dan turunannya, obat-

obatan dan kosmetik aman dikonsumsi baik dari segi 

kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau tidak 

untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di wilayah 

Indonesia. Sertifikat halal yang dapat dari LPPOM MUI 

dari hasil sertifikasi halal dapat dijadikan bukti bagi 

produsen untuk mendapat izin pencantuman label halal 

pada kemasan produknya.  
 

III. Metodologi Penelitian 

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi 

konsumen terhadap produk industri pangan, obat-

obatan, dan kosmetik melalui penguatan regulasi 

sertifikasi halal di Indonesia merupakan suatu hal yang 

amat penting karena berkaitan dengan syariat Islam yang 

wajib ditegakkan oleh pemerintah, produsen, dan 

konsumen. 
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Sumber data penelitian menggunakan data sekunder 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, dan 

dokumen lain yang berkaitan. Analisis data bersifat 

deskriptif kualitatif yang difokuskan pada Peraturan 

perundang-undangan berkaitan dengan  produk industri 

pangan, obat-obatan, dan kosmetik melalui penguatan 

regulasi sertifikasi halal sebagai perlindungan dan 

jaminan halal bagi konsumen.  
 

IV. Hasil dan Pembahasan 

1. Penguatan Regulasi Sertifikasi Halal  

Pembahasan ini akan membahas dan menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan penguatan regulasi 

sertifikasi halal bagi produk industri pangan, obat-obatan, 

dan kosmetik di Indonesia. Secara kasat mata dapat 

dilihat bahwa penyebaran produk-produk seperti 

makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang dijual 

diberbagai pertokoan belum semua menggunakan “Label 

Halal” yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI).  
 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia 

sudah pasti sebagai pengguna dan konsumen atas produk 

pangan, obat-obatan, dan kosmetik di Indonesia sebagian 

besar umat Islam. Perlindungan hukum terhadap 

konsumen dari pemerintah selama ini masih pada 

jaminan keamanan dan keselamatan melalui penerbitan 

undang-undang konsumen dan ketanagakerjaan. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk 

pangan, obat-obatan, dan kosmetik belum lama dilakukan 

oleh pemerintah melalui penguatan regulasi dibidang 

sertifikasi halal.  
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Produk halal yang dimaksud adalah produk yang 

telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 

Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal 

cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal 

penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan 

halal dalam penyajiannya (Depag, 2003: 17). Dalam Juknis 

Kemenag (2003: 7) dijelaskan petunjuk dan syarat tentang 

jaminan halal, diantaranya tidak mengandung bagian atau 

benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat 

Islam, tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis 

oleh hukum syara’, tidak diproses dengan menggunakan 

alat yang tidak bebas dari najis, proses penyimpanan 

tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda 

yang dihukumi najis oleh hukum syara`.   
 

Jaminan kehalalan suatu produk industri pangan, 

obat-obatan, dan kosmetik dapat diwujudkan dalam 

bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai syari’at Islam. Dengan 

adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan 

logo atau label halal pada kemasan produk makanan, 

minumam, obat-obatan dan kosmetik. Sehingga, dengan 

disertakan label halal pada kemasan tersebut, produk 

yang dikonsumsi masyarakat seperti makanan, obat-

obatan dan kosmetik dijamin kehalalannya.  
 

Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu 

sebelum membeli dan mengkonsumsinya karena sudah 

ada jaminan halal. Melihat pentingnya kehalalan produk, 

diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan setiap 

produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. 

Jaminan produk halal adalah syarat mutlak yang harus 
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dipenuhi oleh produsen makanan, minuman, obat-obatan 

dan kosmetik dalam memproduksi produknya untuk 

digunakan dan diedarkan dikawasan Indonesia terutama 

yang diperuntukan untuk umat Muslim. Pemenuhan atas 

Jaminan Produk Halal (JPH) harus dilakukan, untuk 

memenuhi standar produksi dalam pengolahan makan, 

minuman, obat-obatan dan kosmetik sekaligus memberi 

jaminan perlindungan kepada konsumen. 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, 

dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam 

label. Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 97 ayat (1) ayat (2) 

dan ayat (3) menggariskan bahwa setiap orang yang 

memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan 

wajib mencantumkan label halal agar konsumen terhindar 

dari mengkonsumsi yang tidak halal. 
 

Produsen dalam melakukan bisnis tidak boleh hanya 

mementingkan profit oriented (keuntungan materiil) 

tanpa memperhatikan kewajiban memberikan jaminan 

halal bagi konsumen. Tujuan produksi adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi 

materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan di hari akhirat. Pendapat tersebut 

mengisyaratkan proses produksi tidak hanya untuk 

memperoleh keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan 

kelangsungan tanggung jawab produsen dalam 
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memenuhi hak konsumen, tidak hanya kepuasan tetapi 

juga keselamatan dan kesehatannya. 
 

Pemerintah dalam penguatan regulasi untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen 

dan jaminan produksi halal telah memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal.  Produk yang dimaksud dalam undang-

undang tersebut meliputi: barang atau jasa yang terkait 

dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, 

produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa 

genetika, serta barang yang dipakai, digunakan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat.  
 

Kaidah yang berlaku untuk obat-obatan dan 

kosmetika pada dasarnya tidak ada yang bersifat khusus. 

Sebab, keduanya dibuat dari bahan-bahan yang 

dikonsumsi manusia seperti ekstrak tumbuh-tumbuhan, 

ekstrak hewan, sintesis dan semi sintesis, bahan tambang, 

biologi, mikroba, dan virus dan bisa juga campuran 

bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, kaidah hukum 

Islam yang berlaku dalam bahan pangan baik makanan 

maupun minuman juga berlaku untuk obat-obatan dan 

kosmetika (Majelis Ulama Indonesia, 2013: 97). 
 

Menurut Yusuf Qardawi (2005: 13) Halal adalah 

suatu yang diperbolehkan yang terlepas dari ikatan dan 

larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari’at untuk 

dilakukan. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih 

sering digunakan untuk merujukan kepada makanan dan 

minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut 

ajaran Islam.  
 

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh 

syariat untuk dikonsumsi, terutama dalam hal makanan 
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dan minuman seperti dijelaskan di dalam al-Qur’an Surah 

2, Al – Baqarah: 168, artinya: Hai sekalian manusia, 

makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu. 
 

Halal dapat dapat diketahui melalui dalil yang 

menghalalkannya secara tegas dalam Al Qur’an atau 

Sunnah dan dapat diketahui bahwa tidak ada satu dlilpun 

yang mengharamkan atau melarangnya, artinya segala 

sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan  

adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak 

ditegaskan kehalalannya dalam Al Qur’an dan Sunnah. 

Dengan demikian segala sesuatu yang ditegaskan 

kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada 

larangan termasuk dalam wilayah halal.  
 

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering 

digunakan untuk makanan atau minuman yang 

diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. 

Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk 

kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktivitas, 

yang digunakan maupun cara berpakaian dan lain 

sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh 

syariat. Sebagai implementasi dari syariat itu pemerintah 

berkewajiban memperkuat dengan regulasi yang 

berkaitan dengan sertifikasi halal dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan. 
 

2. Sertifikasi Halal  

Pembahasan ini akan membahas dan menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dari 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Makanan 
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(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Penguatan 

regulasi melalui sertifikasi halal terhadap produk industri 

telah dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh MUI pusat atau propinsi tentang 

halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan 

dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah 

diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM-MUI. 

Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal 

adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM.  
 

Menurut Sofyan Hasan (2014: 242), sertifikat halal 

bagi konsumen berfungsi: terlindunginya konsumen 

muslim/muslimah dari mengkonsumsi produk pangan, 

obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal, secara 

kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, 

mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat 

produk haram, dan akan memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum. Sertifikat halal bagi produsen 

berfungsi  sebagai pertanggungjawaban produsen kepada 

konsumen muslim/muslimah, mengingat masalah halal 

merupakan bagian dari prinsip hidup muslim/muslimah, 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, 

meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan 

sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area 

jaringan pemasaran, memberi keuntungan pada produsen 

dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi 

dan penjualan.  
 

Selain itu juga, sertifikasi halal harus menjangkau 

bahan baku, bahan tambahan atau pun bahan penolong 

dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk 
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bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, 

kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di 

masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak 

hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk 

luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari 

lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa 

tidak semua standar luar negeri dapat diterapkan di 

Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang 

paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Daging babi di 

luar negeri telah berubah menjadi suatu produk dapat 

menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia 

daging babi yang telah mengalami perubahan apapun 

tetap diharamkan.  
 

Dalam Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi 

Halal (2003: 166), bahwa produk yang mendapat 

sertifikasi halal di luar negeri harus mendapat pengakuan 

dari lembaga dalam negeri dengan cara melakukan 

perjanjian saling pengakuan yang berlaku timbal balik, 

penilaian terhadap lembaga sertifikasi dan tempat proses 

produksi. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan 

Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional 

dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, kerjasama dibidang JPH 

dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian 

kesesuaian, dan pengakuan sertifikat halal.  

Pemerintah Indonesia berkewajiban memberi 

jaminan ketersediaan produk halal untuk melindungi 

masyarakat khususnya yang beragama Islam dari produk 

yang tidak halal atau haram. Karena itu sertifikasi halal 

produk menjadi sangat penting bagi umat Islam. Apalagi 

di era globalisasi dan perdagangan bebas, berbagai 
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produk baik makanan olahan, makanan kemasan, 

makanan siap saja, minuman, obat-obatan, dan kosmetik 

dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. 

Jaminan produk halal menjadi wajib bagi konsumen 

muslim untuk membentengi atau filter pertama agar umat 

Islam terhindar dari bahaya produk pangan dan farmasi 

yang tidak halal atau haram dari luar negeri.  
 

Menurut Anton Apriyanto (2003: 102), dengan 

menyimak komposisi atau bahan baku obat, maka akan 

mendapatkan bahwa ada merek-merek obat tertentu yang 

menggunakan bahan baku yang diharamkan di dalam 

ajaran Islam. Misalnya, bahan baku yang berasal dari 

hewan babi, ataupun bahan yang berpotensi 

memabukkan. Sebagai contoh, ada obat suntikan untuk 

mengobati penyakit diabetes yang berasal dari babi. 

Sementara banyak juga obat suntik yang khasiat dan 

fungsinya sama untuk kencing manis, tetapi tidak berasal 

dari porcine atau hewan babi. 
 

Pendapat Imam Al Ghazali (2007: 24), bahwa 

binatang halal yang tidak disembelih menurut syara’ atau 

mati, maka binantang itu menjadi haram dan tidak halal 

kecuali bangkai ikan dan belalang dan binatang yang 

semakna dengan itu yaitu binatang yang menempati 

makanan. Namun jika terdapat seseorang yang tidak 

merasa jijik, maka makruh memakannya sebagaimana 

ingus dikumpulkan dan diminum, maka hal itu 

dimakruhkan. Kemakruhan itu bukan karena najis sebab 

mati.   
 

Dalam Sistem dan Pedoman Penetapan Fatwa 

Produk Halal (2003: 5), disebutkan produk-produk 

olahan, seperti makanan minuman, obat-obatan, maupun 
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kosmetik, kiranya dapat dikatagorikan dalam kelompok 

syubahat, kebanyakan produk tersebut berasal dari 

penduduk yang mayoritas non-Muslim, sekalipun bahan 

bakunya bahan suci dan halal. Mungkin saja dalam proses 

pembuatannya tercampur bahan yang tidak suci atau 

haram. Produk-produk yang beredar di masyarakat dari 

hasil teknologi tidak mudah dideteksi kehalalannya,. 

Secara kasat mata dari campuran seperti bahan tambahan 

terkadang tidak mengerti, ketidaktahuan atau 

ketidakpedulian, contohnya nama kandungan daging babi 

yang biasa dikenal dengan pok, ham dan gelatin.  
 

Kepastian hukum jaminan produk halal tersebut 

dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pangan dan Obat-

Obatan (LP-POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 

tugas mengawasi dan menjamin peredaran Produk halal 

di Indonesia. Setelah diberlakukan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH).  Dalam Pasal 5 ayat (1) 

disebutkan pemerintah bertanggungjawab dalam 

menyelengarakan Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk 

Halal (JPH) dilaksanakan oleh Kementerian terkait 

Bersama Lembaga-lembaga negara yang ditugaskan.  
 

BPJPH dapat dibentuk di daerah jika diperlukan, 

ketentuan dalam tugas, fungsi dan susuanan organisasi 

BPJPH diatur dalam peraturan Presiden. Dalam Pasal 6 

disebutkan, bahwa penyelengaraan JPH, BPJPH 

berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, 

menentukan norma, standar, prosedur dan kereteria JPH, 

menerbitkan sertifikat halal dan label halal pada produk, 

melakuan registrasi sertifikasi halal pada produk luar 
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negeri, melakukan sosialisasi, penyuluhan dan publikasi 

produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, 

melakukan registrasi Auditor Halal dan melakukan 

kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.  
 

Sertifikat halal merupakan fatwa halal dari Majelis 

Ulama Indonesia untuk produk pangan, obat-obatan 

maupun kosmetik yang dibuat secara tertulis. Dengan 

demikian, terdapat dua format fatwa tertulis yang 

dihasilkan oleh MUI yaitu fatwa halal dan sertifikat halal. 

Fatwa halal dibuat dengan format fatwa MUI pada 

umumnya yang formatnya mengikuti peraturan 

perundang-undangan dan disusun dengan menggunakan 

bahasa hukum yang mudah dipahami, dan sertifikat halal 

dibuat dalam bentuk seperti piagam atau penghargaan.  
 

Melalui penguatan peraturan perundangaan itu 

ditegaskan bahwa setiap produk industri yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Sertifikat halal yang telah 

ditetapkan oleh MUI sebelum undang-undang ini berlaku 

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat 

halal tersebut berlaku.  
 

Pentingnya sertifikasi halal selain sebagai 

perlindungan konsumen dari berbagai macam produk 

makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang 

dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya di 

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. 

Sertifikat halal juga memberikan keuntungan mendorong 

kompetisi dan menjadi keunggulan pasar, serta menjadi 
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nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan 

menjual produk halal.  
 

Selama ini, masyarakat menganggap bahwa suatu 

produk disebut halal kalau tidak mengandung bahan-

bahan yang secara eksplisit dilarang oleh agama, misalnya 

unsur-unsur dari daging babi, alkohol, narkotika dan lain-

lain. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Pangan, 

dinyatakan bahwa: setiap orang yang memproduksi atau 

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa 

pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung 

jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. 
 

V. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang 

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk 

industri pangan, obat-obatan, dan kosmetik melalui 

penguatan regulasi sertifikasi halal di Indonesia dapat 

disimpulkan, bahwa: 

1. Penguatan regulasi sertifikasi halal untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap konsumen dan jaminan 

produksi halal telah dilaksanakan pemerintah dengan 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Undang-Undang 

ini telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Regulasi sertifikasi halal ini juga ditujukan 

kepada produsen dalam melakukan bisnis sebagai 
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kewajiban untuk memberikan jaminan halal bagi 

konsumen.  
 

2. Sertifikat halal diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-Obatan dan Makanan (LPPOM) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai fatwa halal. Fatwa 

halal dibuat dengan format fatwa MUI pada umumnya 

yang formatnya mengikuti peraturan perundang-

undangan dan disusun dengan menggunakan bahasa 

hukum yang mudah dipahami, dan sertifikat halal 

dibuat dalam bentuk seperti piagam atau penghargaan.  

Pentingnya sertifikasi halal selain sebagai perlindungan 

konsumen dari berbagai macam produk makanan, 

minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang dianggap 

tidak sesuai syariat Islam. Sertifikat halal memberikan 

keuntungan mendorong kompetisi dan menjadi 

keunggulan pasar, serta menjadi nilai tambah bagi 

pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk 

halal.  
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I. Pendahuluan 

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat 

di negara maju. Bank dianggap sebagai suatu lembaga 

keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam 

aktivitas keuangan. Dalam kegiatan  usahanya dibidang  

jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme 

pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan 

modal, investasi dalam surat-surat berharga, program 

asuransi, program pensiun. Setiap bank diwajibkan untuk 

memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha 

berdasarkan prinsip kehati-hatian. 
 

Peranan Perbankan dalam era modern sangat besar 

untuk memajukan perekonomian suatu negara. Beberapa 
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sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan 

mengenai keuangan membutuhkan bank (Kasmir, 2002: 

2). Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, 

bukan berarti membuka kran sebebas bebasnya bagi siapa 

saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan 

bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan 

aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah 

melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang 

menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas 

perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah 

disektor perbankan harus diarahkan pada upaya 

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal 

ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan 

dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan 

dan investasi tetapi juga berperan penting dalam 

memelihara kstabilan ekonomi makro dan mikro melalui 

keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter. 
 

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank 

terdapat kegiatan yaitu pemberian kredit, dikehidupan 

sehari-hari istilah kredit tidak asing lagi didengar, 

sehingga dalam keseharian penggunaan kata kredit sudah 

digabungkan atau sama pengertiannya dengan utang 

(Usman, 2001: 236). Dalam memberikan kredit, kreditur 

wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai 

dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh 

keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Kreditur 

harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama 

terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan 
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prospek usaha dari debitur (Penjelasan Pasal 8 ayat (1), 

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang 

Perbankan).  
 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung 

resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperha-tikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna 

mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka 

diperlukan jaminan kredit dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam 

prosesnya, kegiatan kredit ini tidak lepas dari kredit 

macet, dalam hal ini kredit macet dapat dilihat dengan 

kriteria yakni adanya tunggakan angsuran pokok atau 

bunga di mana telah melampaui 270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari, mengalami kerugian operasional kemudian 

ditutup dengan melakukan peminjaman yang baru dan 

jika dilihat dari segi hukum atau kondisi pasarnya 

jaminan tidak dapat dicairkan pada kondisi nilai yang 

wajar (Saleh, 2016: 41). 
 

Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan 

dari debitur untuk melaksanakan suatu prestasinya untuk 

membayar angsuran kreditnya kepada kreditur 

perbankan merupakan gejala awal timbulnya suatu kredit 

bermasalah dalam dunia perbankan. Macetnya kredit 

yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan 

keadaan didalam internal usaha debitur itu sendiri, 

sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi 

ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar 

kekuasaan debitur (Sihombing, 2009: 68). 
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Sejak munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 

yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non 

alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 

Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Corona Virus Disease 2019 yang menyebabkan gangguan 

pada seluruh aspek perekonomian. Pemerintah 

melakukan suatu langkah strategis terhadap faktor yang 

menghambat perekonomian rakyat serta mencegah 

penularan virus tersebut melalui dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019.  Adanya 

pembatasan sosial berskala besar ini berimplikasi 

terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat 

karena aktifitas terbatas.  
 

Hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran 

kredit, yang kemudian menyebabkan adanya kredit 

macet. Permasalahannya sebagai berikut. Pertama, 

bagaimana prosedur prinsip kehati-hatian yang dilakukan 

oleh Perbankan dalam penyaluran kredit usaha mikro, 

kecil dan menengah dimasa pandemi covid-19? Kedua,  

bagaimana penyelesaian kredit macet pada kredit usaha 

mikro, kecil dan menengah pasca berlakunya POJK 

Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019? 
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II. Pembahasan 

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan:  

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.  

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 
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nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, 

dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 

di Indonesia. 
 

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Adapun kriteria pembagiannya 

sebagai berikut:  

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 
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Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” 

yang berarti kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang 

atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang 

akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang 

telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit 

berarti mereka memperolah kepercayaan maka dari itu 

dasar dari kredit adalah kepercayaan (Abdullah, 2012: 

162). 
 

Menurut Suhardjono (Abdullah, 2012: 10) kredit 

bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank seperti yang Telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah 

menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit 

yang digolongkan ke dalam kolektibilitas: Kurang Lancar 

(KL), Diragukan (D) dan Macet (M).  
 

Dalam lampiran SEBI Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 

Januari 2005, untuk penetapan perhitungan kualitas kredit 

berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga, 

ditentukan sebagai berikut:  

a. Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, 

perkembangan rekening baik dan tidak ada 

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 

b. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 

sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang 

mengalami cerukan.  

c. Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 
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melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 

120 (seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang 

berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian 

operasional dan kekurangan arus kas.  

d. Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai 

dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Terjadi 

cerukan yang bersifat permanen khususnya yang 

menutupi kerugian operasional dan kekurangan 

arus kas. 

e. Macet (M), apabila terdapat tunggakan pokok dan 

atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus 

delapan puluh) hari. 
 

Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada 

perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Melihat tren 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, dapat dikatakan 

bahwa Indonesia kini telah memasuki ambang resesi. 

Dampak negatif perlambatan roda perekonomian bagi 

UMKM pun tidak terelakkan, mengingat 99% dari pelaku 

usaha di Indonesia merupakan UMKM. Krisis ekonomi 

yang sedang dihadapi Indonesia di tahun 2020 ini, bisnis 

UMKM menjadi pihak yang paling terpukul. Kemenkop 

UKM mengatakan terdapat sekitar 37.000 UMKM yang 

memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat 

serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: 

sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% 

melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% 

melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% 

melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. 
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1. Prosedur prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh 

Perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dimasa pandemi covid 19.  

Dalam rangka mendorong optimalisasi fungsi 

intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem 

keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetap 

diberikan penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan 

menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian.  
 

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang 

menegaskan bahwa bank di dalam menjalankan kegiatan 

usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam 

penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat 

berhati-hati. Tujuan prinsip kehati-hatian ini dilakukan 

agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan 

usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di 

dunia perbankan. Unsur- unsur dari pemberian kredit 

(Faisal Santiago: 29), yaitu: 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberian 

kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam 

bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu 

dimasa yang akan datang; 

b. Waktu suatu masa, yaitu suatu masa yang 

memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa 

yang akan datang; 

c. Prestasi (objek kredit), tidak saja diberikan dalam 

bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau 

jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern 
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sekarang ini didasarkan kepada uang, maka 

transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah 

yang lazim dalam praktek perkreditan 

d. Kehati-hatian, Degree of Risk, yaitu tingkat risiko 

yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima 

dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan 

berarti semakin tinggi pula tingkat risikonya. 
 

Unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit 

adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan 

haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana 

konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. 

Bank didalam pemberian kredit wajib memperhatikan 

prinsip kehatia-hatian dan manajemen resiko agar 

meminimalkan terjadinya kredit macet atau kredit 

bermasalah. Selain itu, karena apabila sebuah bank tidak 

dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, 

maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja bank. 
 

Dalam pemberian fasilitas kredit, maka terhadap 

agunan yang diberikan oleh debitur harus dilakukan 

pengecekkan guna mencegah terjadinya kredit macet 

dengan jaminan yang tidak pasti. Sebelum bank memberi-

kan kredit, bank harus melakukan penelitian dan 

penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah atau 

debitur. Dalam melakukan penelitian terhadap calon 

nasabah, bank menerapkan 5C, yang terdiri dari:  

a. Character, berkaitan dengan sifat, watak, dan mora 

dari si pemohon kredit. 
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b. Capacity, kemampuan calon nasabah debitur untuk 

mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat 

prospektif masa depan.  

c. Capital, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu 

melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki 

oleh pemohon kredit.  

d. Collateral, jaminan untuk persetujuan pemberian 

kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) 

atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya 

nasabah di kemudian hari.  

e. Condition of Economy, kondisi ekonomi secara 

umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit 

perlu memperoleh perhatian dari bank untuk 

memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang 

diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 

(Warman Djohan, 2000: 108). 
  

 Selain Prinsip 5C ada juga formula 4P yang 

digunakan sebelum dilakukan pemberian kredit kepada 

nasabah. Formula 4P tersebut terdiri dari: 

a. Purpose, penilaian mengenai sasaran dan tujuan 

pemberian kredit;  

b. Payment, sumber dan jadwal waktu pembayaran 

kredit; 

c. Protection, mengatasi risiko apabila usaha debitur 

gagal;  

d. Perspective, analisis kondisi perusahaan dan 

perspective mendatang. (Warman Djohan, 2000: 108). 
 

2. Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha 

Mikro,Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya POJK 

Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 
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Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019. 

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK khusus dalam 

menangani kredit macet akibat pandemi COVID-19 ini 

menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 mengatur bahwa: Debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” 

adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau 

usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun 

tidak langsung pada sektor ekonomi dengan dilakukan 

kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi 

kredit atau pembiayaan. 
 

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya 

bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi 

kredit. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran 

kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh 

bank kepada debitur perbankan (Djohan, 2000: 1). 

Relaksasi diberikan melalui restrukturisasi untuk seluruh 

kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk 

debitur UMKM, serta sepanjang debitur UMKM tersebut 

teridentifikasi terdampak COVID-19, tanpa melihat 

batasan plafon kredit/pembiayaan. Tetapi didalam 

penerapan skema restrukturisasinya dapat bervariasi serta 

sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank 
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tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas 

membayar debiturnya. 
 

Dengan diterbitkannya POJK ini bertujuan untuk 

mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi COVID-

19 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang 

terdampak COVID-19 agar tidak terjadi non performing 

loan (NPL) secara masif yang pada akhirnya akan 

berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri.  
 

Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan 

dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan 

kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. 

Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang 

tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih 

(rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). 

Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka 

semakin baik kondisi dari bank tersebut. 
 

Ditengah krisis akibat wabah COVID-19, bank harus 

mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL. Dimana 

kondisi bank mengalami permasalahan dalam 

pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat 

kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar 

sesuai jangka waktu meliputi: pinjaman pokok dan bunga 

menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi NPL 

atau kredit bermasalah. 
 

POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif 

dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja 

perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari 

terjadinya moral hazard, Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 
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telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau POJK Stimulus 

COVID-19. Aturan itu berlaku sampai dengan 31 Maret 

2021 sebagai quick response dan forward looking policy atas 

dampak penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya POJK 

48/POJK.03/2020 ini maka kebijakan stimulus ini akan 

berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. 
 

Sampai dengan 9 November 2020, realisasi 

restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun yang 

diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari 

debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai 

restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur 

non UMKM senilai Rp564,9 triliun. Pokok-pokok 

pengaturan dalam POJK stimulus Covid-19 berupa 

kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak 

COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup 

penilaian kualitas kredit maupun pembiayaan hanya 

berdasarkan ketepatan pembayaran pokok maupun 

bunga hingga Rp10 miliar. Lalu penetapan kualitas 

kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstruk-

turisasi. Juga pemisahan penetapan kualitas untuk 

kredit/pembiayaan baru. Adapun dalam POJK Perubahan 

atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penyesuaian 

pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen 

risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam 

menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait 

dengan permodalan dan likuiditas bank. Aturan ini bakal 

menyesuaikan beberapa hal bagi perbankan.  
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Penambahan pengaturan dalam POJK 48/POJK.03/ 

2020 antara lain:  

a. Penerapan manajemen risiko  

Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan ekonomi, bank menerapkan 

manajemen risiko yang paling sedikit meliputi: 

1) memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang 

terkena dampak penyebaran COVID-19; 

2) melakukan penilaian terhadap debitur yang 

mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan 

masih memiliki prospek usaha sehingga dapat 

diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai 

POJK ini; 

3) membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai 

tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan 

restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini; 

4) mempertimbangkan ketahanan modal dengan 

memperhitungkan tambahan pembentukan 

cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan 

kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam 

hal bank akan melakukan pembagian dividen 

dan/atau tantiem; dan 

5) melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap 

potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan 

yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap 

likuiditas dan permodalan bank. 
 

b. Restrukturisasi kredit/pembiayaan 

1) Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-

19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas 

rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan 

bank bagi BUK/BUS/UUS. 
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2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan 

restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap 

memenuhi prinsip kehati-hatian.  

3) Bank harus melakukan penilaian terhadap 

kemampuan debitur yang terkena dampak 

penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai 

dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud 

akan berdampak terhadap penilaian kualitas 

kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi 

dimaksud. 
 

c. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran 

COVID-19 

Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan 

permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 

yang terdiri atas: 

1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum 

kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan 

bank asing dapat menyesuaikan batas bawah 

pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable 

funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 

85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 

tanggal 31 Maret 2022.  

2) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan 

kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran 

pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 

dan 2021. 

3) BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas 

agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas 

agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 

2020. 
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4) BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank 

umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan 

usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation 

buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset 

tertimbang menurut risiko. Penerapan kebijakan 

dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK 

d. Pelaporan 

1) Penambahan Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit 

atau Pembiayaan Restrukturisasi yang disampaikan 

secara bulanan sejak posisi data akhir bulan 

November 2020.  

2) Pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi 

COVID-19 dalam Sistem Layanan Informasi 

Keuangan dengan menambahkan keterangan 

“COVID19”. 
 

Pada umumnya dalam upaya menyelesaikan dan 

menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat 

ditempuh usaha-usaha (Muchdarsah Sinungan, 2003: 3),  

sebagai berikut: 

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan 

syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran 

dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang 

(grace period) dan perubahan besarnya angsuran 

kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat 

diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya 

kepada debitur yang menunjukkan itikad dan 

karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk 

membayar atau melunasi kredit (willingness to pay). 

Di samping itu, usaha debitur juga tidak 

memerlukan tambahan dana atau likuiditas.  
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2. Reconditioning (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan 

sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka 

waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran 

sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan 

lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak 

termasuk penambahan dana atau injeksi dan 

konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 

‘equity’ perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, 

terbuka dan ‘cooperative’ yang usahanya sedang 

mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan 

masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, 

kreditnya dapat dipertim-bangkan untuk dilakukan 

persyaratan ulang.  
 

3. Restructuring (Penataan Ulang), yaitu perubahan 

syarat kredit yang menyangkut Penambahan dana 

bank, atau Konversi seluruh atau sebagian 

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan 

atau Konversi seluruh atau sebagian dari kredit 

menjadi penyertaan bank atau mengambil partner 

yang lain untuk menambah penyertaan. 
 

4. Liquidation (Liquidasi), yaitu penjualan barang-

barang yang dijadikan jaminan dalam rangka 

pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini 

dilakukan terhadap kategori kredit yang memang 

benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi 

dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha 

nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk 

dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan 

dengan menyerahkan penjualan barang tersebut 

kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi 
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bank-bank umum milik negara, proses penjualan 

barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan 

kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi 

atau pelelangan. 
  

Kredit bermasalah yang dapat dilakukan 

restrukturisasi utang yaitu sama seperti kriteria debitur 

pada saat akad pengajuan permohonan kredit, artinya 

akad restrukturisasi utang ini juga berdasarkan prinsip 5C 

yaitu akronim dari Character, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition of Economy dan 7P yaitu akronim dari 

Personality, Party, Prospect, Purpose, Payment, Profitability, 

dan Protection. Dari prinsip tersebut yang paling utama 

untuk dipenuhi yaitu character, maka bisa dipastikan 

nasabah akan mudah dilakukan pelonggaran kredit di 

bank, apabila:  

1. UMKM terdampak penyebaran corona virus disease 

2019 baik secara langsung maupun tidak langsung 

pada sektor usahanya. 

2. Penilaian terhadap character atau watak, sifat, 

pribadi debitur, artinya debitur UMKM harus 

beriktikad baik  

3. Penilaian terhadap kondisi usaha debitur UMKM 

tersebut masih memiliki prospek yang baik . 

4. UMKM yang diberikan keringanan pembayaran 

utang maka akan berdampak kepada perbaikan 

kemampuan membayar UMKM tersebut. 
 

Untuk melakukan upaya stimulus tidak semata-mata 

dapat dilakukan kepada semua debitur usaha mikro, kecil 

dan menengah yang mengalami kegagalan dalam 

pembayaran angsurannya, melainkan ada beberapa syarat 

yang harus dimiliki oleh debitur usaha mikro, kecil dan 
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menengah untuk meyakinkan bank dalam memberikan 

perpanjangan waktu dan keringanan dalam membayar 

kewajibannya sampai dengan kredit tersebut lunas yaitu 

sesuai dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bahwa debitur 

UMKM terkena dampak corona virus disease 2019 dengan 

plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. 

Selanjutnya, debitur usaha mikro, kecil dan menengah 

wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kepada 

bank. 
 

Syarat-syarat administrasi yang wajib dilengkapi 

oleh debitur UMKM pada saat mengajukan permohonan 

restrukturisasi kredit kepada bank. Berdasarkan dengan 

dokumen yang telah diterima, petugas menemukan 

informasi dengan melakukan wawancara kepada debitur 

UMKM yang akan diberikan restrukturisasi pembiayaan, 

sebelum dilakukan survey pemeriksaaan setempat 

(Checking on the spot). Selanjutnya Petugas bank 

melakukan proses analisis terhadap permohonan 

restrukturisasi kredit tersebut sebagaimana proses analisis 

pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis 

pembiayaan. Selain proses analisis tersebut unit 

operasional juga harus mengevaluasi terhadap 

permasalahan debitur, yang meliputi: 

1. Evaluasi karakter nasabah 

2. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan  
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3. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan 

hasil/ujrah setelah restrukturisasi pembiayaan.  

4. Evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk 

menentukan apakah diperlukan restrukturisasi 

organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat 

dilakukan dengan cara penggantian pemegang 

saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. 

Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan 

bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan 

restrukturisasi organisasi tersebut.  

5. Evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha. 
 

Berdasarkan dokumen yang telah diserahkan ke 

Bank. Jika permohonan disetujui, maka Petugas Bank 

akan menghubungi debitur UMKM. Selanjutnya Bank 

akan melakukan akad Pembiayaan baru dengan 

mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan 

nasabah, jenis usaha kemampuan membayar (cash flow) 

nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka 

restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku 

sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 48 Tahun 2020. 
 

Debitur UMKM akan menerima addendum 

Perjanjian Kredit (PK) terkait restrukturisasi dari petugas 

bank, setelah debitur menandatangani addendum PK 

(restrukturisasi), yang diberikan oleh petugas bank 

tersebut. Bahwasanya sesuai dengan POJK Nomor 48 

Tahun 2020 tersebut proses pelaksanaan pemberian 

relaksasi kredit bagi UMKM oleh bank di mana dalam 

periode 1 (satu) tahun tersebut debitur dapat diberikan 

penundaan/penjadwalan pokok dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun assesment 
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bank misal 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan), atau 12 (dua 

belas) bulan. 
 

III. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang 

menegaskan bahwa bank di dalam menjalankan 

kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama 

dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus 

sangat berhati-hati. Adapun unsur-unsur dari 

pemberian kredit, yaitu: Kepercayaan, Waktu suatu 

masa, Prestasi (objek kredit), Kehati-hatian (Degree 

of Risk). Dalam melakukan penelitian terhadap calon 

nasabah, bank menerapkan 5C, yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy. 

Selain Prinsip 5C ada juga formula 4P yang 

digunakan sebelum dilakukan pemberian kredit 

kepada nasabah. Formula 4P tersebut terdiri dari: 

Purpose, Payment, Protection, Perspective. 
 

2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK khusus dalam 

menangani kredit macet akibat pandemi COVID-19 

ini menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dalam POJK 

ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat 

melakukan pemberian kebijakan relaksasi kredit. 

Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran 
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kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan 

oleh bank kepada debitur perbankan. Relaksasi 

diberikan melalui restrukturisasi untuk seluruh 

kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, 

termasuk debitur UMKM, serta sepanjang debitur 

UMKM tersebut teridentifikasi terdampak COVID-

19, tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. 

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus 

COVID-19 ini terdapat penyesuaian pengaturan 

untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan 

prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan 

kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan 

permodalan dan likuiditas bank. Aturan ini bakal 

menyesuaikan beberapa hal bagi perbankan. 
 

Saran sebagai berikut. Pertama, dalam pemberian 

kredit terhadap debitur, bank harus benar-benar 

menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit dimasa pandemi covid-19 sehingga 

bank tidak collaps akibat terjadinya kredit macet. Kedua, 

peyelesaian kredit macet pada kredit Usaha mikro, kecil 

dan menengah dengan relaksasi kredit yang di atur di 

dalam POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ini memberikan 

pergerakan yang lebih luas bagi perbankan sehingga 

diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran 

COVID-19. Diharapkan dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan pemberian stimulus ditujukan kepada 
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debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran 

virus COVID-19. 
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I. Pendahuluan 

Indonesia adalah merupakan negara hukum, dengan 

bercirikan sebagai negara kesejahteraan modern, dimana 

hal ini bertujuan untuk mengedepankan dan mewujudkan 

suatu nilai keadilan bagi seluruh rakyat, dalam hal ini 

yaitu rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan sistem 

negara kesejahteraan modern, kadangkala melanggar hak-

hak wajib pajak/retribusi dalam hal pemungutannya hal 

ini terjadi karena disebabkannya terlalu luasnya tugas 

pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan 

umum.  
 

Pada konteks Negara Indonesia, adapun tujuan dari 

negara tercantum di dalam alinea keempat konstitusi 

yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang 

mengidentifikasikan bahwa negara Indonesia adalah 

merupakan sebagai negara hukum yang tujuannya yaitu 

untuk  mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan 

maupun aktivitas, harus sesuai berdasarkan hukum yang 

berlaku yang merupakan suatu aturan dari kegiatan 

kenegaraan, pemerintahan serta kemasyarakatan yang 

mailto:nazaruddin.lathif@unpak.ac.id
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harus dipatuhi di samping juga tidak lupa harus berfokus 

kepada tujuan yang hendak akan dicapai di samping 

harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai. 
 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 telah 

mengatur mengenai Pemerintahan Daerah baik ditingkat 

provinsi, Kabupaten maupun Kota, yang tercantum di 

dalam ketentuan Pasal 18, di dalam Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dijelaskan bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan 

NKRI terbagi atas daerah provinsi, yang kemudian daerah 

provinsi terbagi atas daerah Kabupaten ataupun Kota, 

yang kemudian dari setiap Provinsi, Kabupaten, maupun 

Kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang kemudian 

diatur di dalam undang-undang tepatnya Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan 

daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi 

(desentralisasi) dan tugas pembantuan (Asshiddiqie, 2011: 

220). Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, menunjukkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di negara Indonesia dikenal dengan 

nilai Unitaris dan juga nilai Desentralisasi teritorial yang 

merupakan sebagai 2 (dua) nilai dasar yang dijalankan 

dan dikembangkan di negar Indonesia (Sabarno, 2008: 3). 
 

Pengaturan pemerintahan daerah di dalam 

konstitusi menjadi momentum bagi terselenggaranya 

sistem otonomi daerah. Di dalam Pasal 18 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa 

baik pemerintahan daerah provinsi, Pemerintahan daerah 

Kota maupun Kabupaten, dapat mengatur serta  

mengurus  urusannya sendiri, yaitu yang terdiri atas 

urusan pemerintahan yang dijalankan menurut asas 
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otonomi dan juga tugas pembantuan yang kesemua itu di 

atur dalam Undang-Undang tentang Pemerintaha Daerah. 

Untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dan pelayanan 

kepada masyarakat yang semakin baik, kemudian 

kehidupan berdemokrasi, pemerataan, keadilan, serta 

adanya pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat 

dan juga daerah yang kesemua itu adalah merupakan 

tujuan dari otonomi daerah itu sendiri (Lathif, 2021). 
 

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah 

(Pemda) di dalam menjalankan suatu kebijakan otonom, 

diiringi dan diperkuat dengan adanya suatu legitimasi 

untuk mengatur dan mengambil alih segala tindakan 

yang dapat diambil di dalam merencanakan berbagai 

macam suatu rencana pembangunan dalam berbagai 

sektor di daerah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka pelaksanaan sebuah kebijakan yang dijalankan oleh 

Pemerintahan daerah harus sesuai dengan Rencana 

Strategis (Rernstra) yang terlebih dahulu disusun.  
 

Pajak serta Retribusi daerah merupakan bagian dari 

sumber Pendapatan Asli Daerah atau lebih dikenal 

dengan nama (PAD), yang merupakan suatu aset daerah 

yang menjadi bagian dari pendapatan suatu daerah. 

Adanya suatu perbedaan mendasar antara Pajak daerah 

dengan Retribusi daerah. Perbedaannya yaitu Pajak 

daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibebankan 

kepada orang atau individu secara pribadi atau badan 

yang dibayarkan kepada daerah, tanpa suatu imbalan, 

dan sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan, yang tujuannya 

digunakan dalam untuk membiayai jalannya 

pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerin-
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tahan Daerah. Berbeda dengan retribusi, retribusi 

dikategorikan sebagai suatu pungutan yang diambil oleh 

daerah sebagai suatu pembayaran atas jasa maupun 

pemberian izin tertentu yang khusus di berikan oleh 

pemerintahan daerah kepada individu maupun badan 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 

yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

Perundang-undangan yang berada di atasnya (Syarifin, 

2005: 260). 
 

II. Retribusi Daerah 

Pengertian dari Retribusi  Daerah yang terdapat di 

dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 64 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah,  adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
 

Adapun tujuan dari Retribusi daerah memiliki 

persamaan sebagaimana dengan tujuan dari pemungutan 

suatu pajak yang dilakukan oleh negara baik itu melalui 

pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dengan 

tujuan utama untuk mengisi keuangan kas negara 

maupun kas daerah guna memenuhi kebutuhannya. 
 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

tercantum dalam Bab VI Bagian Kesatu mengenai Objek 

dan Golongan Retribusi Pasal 108, Objek Retribusi adalah 

merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah. Mengenai hal ini, 

bahwa tidak semua yang diberikan oleh pemerintah 
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daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya ada 

beberapa jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai 

objek retribusi. Untuk menetapkan kebijaksanaan umum 

tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 

retribusi. Di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 membagi retribusi menjadi 3 (tiga) 

golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha 

dan retribusi perizinan tertentu. 
 

III. Retribusi Jasa Umum tentang Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 

Mengenai pengertian Retribusi Jasa Umum diatur 

melalui Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 66 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
 

1. Subjek Retribusi Jasa Umum 

Subjek Retribusi Jasa Umum di atur di dalam Pasal 

125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek Retribusi Jasa 

Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum 

yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat 

merupakan wajib retribusi jasa umum. 
 

2. Objek Retribusi Jasa Umum 

Objek Retribusi Jasa Umum di atur di dalam Pasal 

109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
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Daerah dan Retribusi Daerah. Objek retribusi jasa umum 

adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 
 

3. Jenis Retribusi Jasa Umum 

Jenis Retribusi Jasa Umum di atur di dalam Pasal 110 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis dari 

retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut, 

antara lain: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakanan dan Pangabuan 

Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Pasar; 

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; 

m. Retribusi Pengendalian Menara telekomumikasi; 

n. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 
 

Retribusi Jasa Umum tentang Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan diatur di dalam Pasal 112 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek 
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Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah 

pelayanan persampahan/kebersihan yang diselengga-

rakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari 

sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau 

lokasi pembuangan sementara ke lokasi 

pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir 

sampah. 
 

IV. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan atau sebuah regulasi adalah merupakan 

sebauah perwujudan dari sebuah hukum yang 

seyogyanya dapat berubah dan juga berkembang 

mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan 

suatu perubahan sosial yang tidak dapat ditebak atau 

prediksi yang dapat berubah dan berkembang juga. 

Berkaitan dengan suatu perubahan sosial tidak terlepas 

dari suatu teori tentang perubahan sosial yang 

berhubungan dengan hukum yang berkembang di 

masyarakat dan merupakan suatu teori besar yang ada 

dalam bidang hukum. Adanya perubahan sosial yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan hukum adalah 

merupakan suatu hubungan interaksi diantara keduanya.  
 

Hal ini lebih dikenal dengan nama social enginering, 

yaitu fungsi hukum sebagai salah satu sarana perubahan 

sosial, dimana hal ini terjadi karena adanya suatu 

perubahan hukum yang hal tersebut dapat 

mempengaruhi perubahan sosial yang sejalan dengan 
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salah satu fungsi hukum.  Jadi, hukum merupakan a tool of 

social engineering atau lebih dikenal dengan sarana 

rekayasa masyarakat, dan merupakan suatu istilah yang 

pertama diciptakan oleh ahli hukum Amerika yaitu 

Roscou Pound (Fuadi, 2013: 248). 
 

Didalam mewujudkan suatu kesejahteraan harus 

diimbangi dengan suatu tindakan dengan tujuan untuk 

mendapatkan atau mencapai kesejahteraan tersebut, baik 

kesejahteraan yang di wujudkan oleh pemerintah maupun 

oleh masyarkat itu sendiri. Dan untuk mencapai hal 

tersebut, diperlukannya suatu pedoman dasar atau acuan 

yaitu hukum, karena negara Indonesia adalah merupakan 

negara hukum, dimana setiap warganegara atau 

pemerintah yang melalukan tindakan, harus berdasarkan 

atas hukum. Di dalam mewujudkan konsep kesejahteraan 

atau welfare state peran dari pemerintah sangatlah 

dominan dibandingkan dengan masyarakat dimana  

dimana penyerahan bestuurzorg (sebagai penyelenggara 

kesejah-teraan umum) diberikan juga kepada pemerintah 

(Marbun, 1987: 45).  
 

Oleh sebab itu pemerintah perlua untuk membuat 

suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam bertindak yang 

merupakan sebagai wujud usaha untuk mensejahterakan 

masyarakat. Dan dalam menyusun Peraturan Perundang-

undangan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai 

keadilan dan nilai substansi yang baik agar kesejahteraan 

masyarkat dapat terwujud (Hoesein, 2012). 
 

Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan 

salah satu instrumen yang paling efektif di dalam 

pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan 
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penggunaan hukum yang lainnya. Pembaharuan hukum 

dapat dapat direncanakan seiring dengan Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  Peraturan Perundang-

undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan 

terhadap peraturan Perundang-undangan (yang sudah 

ada) tetapi dapat pula dipergunakan sebagai sarana 

memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan, hukum 

adat atau pembaharuan Perundnag-undangan yang sudah 

lama (Hoesein, 2012). 
 

Berkaitan dengan Perhitungan  besarnya tarif  

retribusi  sampah  didasarkan  kepada  layanan  

persampahan  yang dilakukan, dimana setiap daerah 

sudah memperbaharui pola layanan dapak telah 

diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  

tentang  Pengelolaan  Sampah.  Sebagaimana diterangkan 

di dalam  BAB  VI  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 

2008,  pola  layanan  persampahan  terbagi atas  2 (dua) 

bagian (Sugara, 2019). 
 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga Pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenisnya, terdiri atas:  

1. Pengurangan sampah, meliputi kegiatan:  

a. Pembatasan timbulan sampah  

b. Pendauran ulang sampah; dan/atau  

c. Pemanfaatan kembali sampah  
 

2. Penanganan sampah, meliputi kegiatan:  

a. Pemilahan  dalam  bentuk  pengelompokan  dan  

pemisahan  sampah  sesuai  dengan  jenis,  jumlah 

dan/atau sifat sampah;  

b. Pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan  

pemindahan  sampah  dari  sumber  sampah ke 
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tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu;  

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari 

sumber dan/atau dari tempat penampungan 

sampah sementara atau dari tempat pengolahan 

sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan 

akhir;  

d. Pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  

karakteristik,  komposisi  dan  jumlah  sampah; 

dan/atau  

e. Pemrosesan  akhir  sampah  dalam  bentuk  

pengembalian  sampah  dan/atau  residu  hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara 

aman. 
 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

membiayai penyelenggaran  pengelolaan  sampah,  

melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  yang  

ditetapkan  dan  diatur  dengan peraturan  pemerintah  

dan  peraturan  daerah. Hal tersebut ercantum di dalam 

Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah, yaitu dalam BAB VII mengenai 

pembiayaan dan kompensasi. Berdasarkan pernyataan di 

atas bukan  berarti  pembiayaan dalam penyelenggaraan 

pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab dan harus 

difasilitasi maupun disediakan sepenuhnya  oleh  

Pemerintah  ataupun oleh  Pemerintah  Daerah,  

melainkan  hal tersebut harus  juga  sepenuhnya 

didukung oleh  masyarakat  melalui  kewajiban 

pembayaran  retribusi.   
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Penerapan subsidi silang dan peningkatan 

pelayanan diterapkan dalam hal pembebanan pembiayan  

pada  masyarakat yang tidak sepenuhnya menggunakan 

konsep cost  recovery. Mengenai hal ini sejalan dan  juga  

diperkuat  dalam  Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi  

Daerah   yang  menerangkan  bahwa  jenis  retribusi  

dapat  tidak  dipungut apabila  potensi  penerimaannya  

kecil  dan/atau  atas  kebijakan  nasional/daerah  untuk  

memberikan pelayanan  tersebut  secara  cuma-cuma. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah masih 

memungkinkan  memungut retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan (Sugara, 2019). 

Di dalam regulasi mengenai pemungutan retribusi 

pelayanan kebersihan/persampahan dikenal dengan yang 

namanya wajib retribusi pelayanan kebersihan/ 

persampahan, yaitu pengguna jasa kebersihan/ 

persampahan dan pengelola kebersihan/persampahan. 

Wajib retribusi yang dimaksud tersebut harus sesuai  

dengan sasaran serta  prinsip  penetapan  tarif  retribusi. 

Sasaran serta prinsip  penetapan tarif  retribusi  jasa  

umum  harus  sesuai  dengan  Pasal  152  Undang-Undang  

Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Haqqi, 2020) yang diantaranya: 

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan tersebut; 

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat point a 

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 
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bunga, dan biaya modal; 

3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;  

4. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Retribusi penggantian biaya cetak 

peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan 

pengadministrasian. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas seharusnya 

setiap pemerintahan daerah harus memperbaharui 

Peraturan Daerahnya seperti terkait mengenai Retribusi 

Jasa Umum khususnya mengenai pelayanan 

persampahan/kebersihan alasan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Dijelaskan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah, yang memuat bahwa Tarif 

Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. Jadi disini sangatlah jelas bagi Peraturan-

Peraturan Daerah yang belum memperbaharui 

Perdanya diharapkan untuk di evaluasi kembali, 

baik didalam penyesuaian tarif retribusi maupun 

pengelolaan dan lain sebagainya; 

2. Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 serta harus memperhatikan nilai-nilai 

keseimbangan yang komperhensif dan menyeluruh 

antara hak dan juga kewajiban yang menjadikan 

dasar dalam menentukan struktur dan besarnya 

Tarif Retribusi pembuatan Peraturan Daerah (Perda), 

sehingga pengaturan hukum yang dibuat dapat 

mencerminkan sekaligus merefleksikan harmoni 

keseimbangan; 
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3. Peninjauan mengenai tarif retribusi dilakukan 

dengan memperhatikan perkembangan 

perekonomian dan juga indeks harga. Hal ini sesuai 

dengan sebagaimana yang termuat dalam  Pasal 155 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 

4. Bahwasamya pungutan daerah/retribusi daerah 

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) 

hal ini didasarkan pada Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah;  

5. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  yang 

menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga wajib mengurangi dan menangani 

sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 

Seperti sejalan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa 

masyarakat wajib mengurangi produksi dan 

menangani sampah dengan cara yang berwawasan 

lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut mengenai 

kewajiban pengurangan sampah, Pemerintah 

memberikan insentif kepada setiap orang yang 

melakukan pengurangan sampah, dan disinsentif 

kepada setiap orang yang tidak melakukan 

pengurangan sampah, sebagaimana termuat dalam 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 43 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Sampah.  
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V. Kesimpulan 

Diperlukan penyesuaian tarif retribusi, khususnya 

mengenai retribusi jasa umum tentang pelayanan 

kebersihan/persampahan. Hal ini seperti dijelaskan 

dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, 

yang memuat bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  Jadi disini sangatlah 

jelas bagi Peraturan-Peraturan Daerah banyak beberapa 

daerah yang masih belum memperbaharui Perdanya, dan 

diharapkan untuk di evaluasi kembali karena adanya 

perkembangan perekonomian dan juga indeks harga. 

Selain itu dibutuhkan partisipasi masyarakat di dalam 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal 

ini adalah Peraturan Daerah dengan tujuan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang hendak 

dicapai. 
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I. Pendahuluan 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang 

kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia karena pentingnya transportasi 

bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang 

terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang 

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang 

memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, 

perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia (Muhammad, 1998 : 7).  
 

Selaras hal tersebut maka di era masa kini tingginya 

tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama 

masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di 

sisi lain, mereka harus mobile untuk memenuhi 

kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, 

atau membeli barang tertentu. Akibatnya masyarakat 

mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor 

terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini, salah 

mailto:Latifah@uika-bogor.ac.id
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satunya dengan menggunakan jasa transportasi online 

seperti Gojek dan Grab (Pt Bgs Raditya Permana Putra 

dan I Gede Putra Ariana Bagian: 2).  
 

Kehadiran Gojek, Grabbike, Grabtaxi dan sejenisnya 

baik roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi 

online disambut suka cita oleh masyarakat, karena selain 

mudah memesannya praktis berada digenggamannya. 

Selain itu, dari segi keamanan, identitas pengemudinya 

mudah dipertanggungjawabkan, yang lebih menarik 

ongkos biayanya lebih murah dibandingkan dengan sewa 

moda transportasi konvensional lainnya (Warsito, 2017 : 

408). 
 

Memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat terutama 

di kota besar sedang menggandrungi transportasi online 

dengan menggunakan aplikasi smartphone. Selain bisa 

menghemat waktu, transportasi online juga bisa 

menghemat uang karena banyaknya promo yang 

ditawarkan. Cukup dengan download aplikasi yang 

ditawarkan dan pesan melalui smartphone, maka dalam 

hitungan menit, pelaku jasa transportasi siap mengantar-

kan pesanan atau mengantar ke tempat tujuan. Tidak 

hanya itu, transportasi online juga bisa mengurai tingkat 

kemacetan, terutama di kota-kota besar. Perubahan gaya 

hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk 

memulai persaingan dalam bisnis transportasi online (Pt 

Bgs Raditya Permana Putra dan I Gede Putra Ariana 

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas 

Udayana: 2).  
 

Kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan 

teknologi informasi yang dilakukan perusahaan ojek 

online dalam hal ini Gojek dan Grab terlihat dan dapat 
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dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik pengguna, 

penyedia dan juga para pedagang. Banyak pihak yang 

memperoleh keuntungan dari bisnis ojek online tersebut 

(Putri, 2019: 394). Pada masa globalisasi ini dimana 

hubungan pelaku usaha sebagai penyedia jasa 

transportasi online dengan konsumen menjadi dekat dan 

makin terbuka. Campur tangan Negara, kerja sama antar 

negara dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan. 

Dimana Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya 

hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakanannya 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Ajeng, 2010 : 20). 

Dengan begitu globalisasi ekonomi perlu  melindungi hak-hak 

konsumen. Namun dalam  praktek pembangunan ekonomi 

ini tidak dibarengi dengan aspek perlindungan terhadap  

konsumen. Dapat dilihat dari pembentukan  Hukum 

Ekonomi Indonesia sedikit sekali menyinggung 

perlindungan konsumen (Mujiono, 2016: 2). 
 

II. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Jasa Transportasi dan Transportasi 

Berbasis Aplikasi 

Secara umum, aplikasi merupakan sebuah alat 

terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Secara 

etimologi, aplikasi berarti penerapan, lamaran dan 

penggunaan. Secara istilah, aplikasi merupakan sebuah 

program siap pakai yang dipakai untuk melaksanakan 

suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dapat 

digunakan oleh sasaran yang dituju. 

(https://www.pelajaran.co.id, 2021). 

https://www.pelajaran.co.id/
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Transportasi berbasis aplikasi atau transportasi 

online yaitu suatu moda pengangkutan jalan baik berupa 

sepeda roda dua, roda empat dan lain sebagainya dengan 

berbagai sarana penunjang kegiatan manusia yang 

seluruh transaksi yang dilakukan adalah melalui basis 

online dengan menggunakan media smartphone, aplikasi 

terkait & penghubung internet. 
 

Layanan transportasi online yang mulai marak 

digandrungi oleh masyarakat luas pada sekitar tahun 2014 

ini memang menarik dengan hanya mengetuk ujung jari 

pada smartphone, transportasi yang akan datang 

langsung ke tempat dimana penumpang ingin dijemput. 

Berbeda dengan sebelumnya yang dimana pengguna 

transportasi harus memberhentikan angkutan di pinggir 

jalan. 
 

Ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan 

dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

terbagi menjadi dua yakni pengangkutan biasa yaitu 

pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha 

atau komersial dan pengangkutan umum yaitu 

pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau 

komersial. 
 

Pengangkutan umum berbeda dengan 

pengangkutan biasa. Yang membedakannya adalah ada 

atau tidaknya bayaran atau tarif yang dikenakan kepada 

penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang. 

Pengangkutan biasa sebagaimana Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tersebut dapat 

dilakukan dengan setiap jenis kendaraan, baik motor 

maupun tidak bermotor. Pengangkutan umum yang 

dilakukan dengan tujuan komersial (menarik bayaran dari 
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penumpang atau dari pengirim/penerima barang) tidak 

dapat menggunakan semua jenis kendaraan sebagaimana 

ditentukan Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014. Kendaraan yang 

digunakan untuk pengangkutan umum ditentukan secara 

khusus oleh PP No. 74 Tahun 2014 berdasarkan 

pertimbangan dan syarat-syarat tertentu. 
 

Berdasarkan objek yang diangkut, pengangkutan 

umum terbagi menjadi dua, yaitu pengangkutan umum 

orang dan pengangkutan umum barang. Pengangkutan 

umum orang terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni 

pengangkutan umum orang dalam trayek dan pengang-

kutan umum orang tidak dalam trayek. Pengangkutan 

umum barang terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, 

yakni pengangkutan barang bersifat umum (merupakan 

pengangkutan barang yang umumnya tidak berbahaya 

dan tidak memerlukan sarana khusus) serta 

pengangkutan barang bersifat khusus (merupakan 

angkutan yang menggunakan mobil barang yang 

dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang 

yang diangkut) (Andhika, 2016: 14) 

2. Pengangkutan Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

Salah satu karakteristik transportasi jalan online 

seperti Grab, Gojek dan seterusnya adalah adanya sintetis 

antara metode pengangkutan konvensional dengan 

metode transaksi yang bersifat elektronik. Karakteristik 

transportasi jalan online dapat dikatakan merupakan 

karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur 

pengangkutan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan dengan 

unsur transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-
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undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 

Tahun 2008) beserta peraturan pelaksanaan (Andhika, 

2016: 14). 
 

Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran dan 

pelayanan perusahaan angkutan umum melakukan 

pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi 

berbasis teknologi informasi, baik dilakukan secara 

mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga 

penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi. Inovasi 

pengangkutan sebagaimana telah ditunjukkan oleh 

fenomena transportasi jalan online sebenarnya merupkan 

suatu keadaan yang mungkin tidak pernah dibayangkan 

oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selaku 

pembuat UU No. 22 Tahun 2009). Sebagai contoh Pasal 

166 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang memberikan 

pengaturan terhadap perjanjian pengangkutan sebagai 

dokumen bukti pengangkutan barang (Andhika, 2016: 15). 
 

Sebagaimana fakta yang ada saat ini, dokumen 

berupa tiket maupun perjanjian pengangkutan barang 

biasanya dibuat dalam bentuk tertulis ‘tinta diatas kertas’. 

Fenomena transportasi jalan online merupakan inovasi 

dari fenomena pengangkutan konvensional karena bukti 

dan/atau dokumen pengangkutannya berbentuk 

dokumen elektronik, dimana setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
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huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian, 

setidaknya ada pergeseran karakteristik ‘alat bukti’ 

didalam perkembangan pengangkutan dewasa ini 

(Andhika, 2016: 15) 

3. Peraturan Jasa Transoprtasi Berbasis Aplikasi di 

Indonesia 

Berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:  

a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam 

trayek; 

b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak 

dalam trayek; dan/atau 

c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus 

atau alat berat. 
 

Menurut Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri  

Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyeleng-

garaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan untuk 

memperoleh izin penyeleng-garaan, perusahaan angkutan 

umum wajib memenuhi pernyaratan sebagai berikut: 

a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan 

dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti 

lulus uji berkala kendaraan bermotor; 

b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan 

kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan 

jumlah kendaraan yang dimiliki; 
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c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan 

(bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen 

kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak 

lain. 
 

 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 

P/HUM/2017 mencabut 14 Pasal dalam Permenhub 

Nomor 26 Tahun 2017. Majelis menilai peraturan itu 

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pasal yang 

dicabut juga termasuk ke dalam izin penyelenggaraan 

yaitu Pasal 27 huruf (a) yaitu: 

Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan 

dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti 

lulus uji berkala kendaraan bermotor. 
 

Penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi 

berbasis teknologi informasi seperti Gojek dan Grab saat 

ini masih diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Nomor 32 

Tahun 2016 yang direvisi dalam Peraturan Menteri  

Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek. Penggunaan aplikasi berbasis 

teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri oleh 

perusahaan angkutan umum atau bekerjasama dengan 

perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi 

informasi yang berbadan hukum Indonesia. Namun 

berdasarkan ketentuan tersebut, hanya berstatus sebagai 

penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan perusahaan 

angkutan umum yang telah memiliki izin 

penyelenggaraan angkutan.  
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III. Hasil dan Pembahasan 

1. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Jasa 

Transportasi Berbasis Aplikasi 

a. Objek dan Subjek Perjanjian.  

Dikaitkan dengan fenomena transportasi jalan yang 

dilakukan dengan menggunakan media internet secara 

online dalam konteks angkutan orang dan/atau barang, 

yang menjadi subjek perjanjian ada 2 (dua), yakni 

perusahaan angkutan umum dan konsumen. Perusahaan 

angkutan umum harus tunduk pada ketentuan Pasal 79         

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 

Tahun 2014 tentang Pengangkutan Jalan (PP No. 74 Tahun 

2014), dimana perusahaan angkutan umum harus 

merupakan badan hukum Indonesia yang antara lain 

berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Perseroan Terbatas atau Koperasi. Hal berbeda 

berlaku bagi konsumen, di mana siapapun orangnya (baik 

manusia maupun badan hukum) berhak untuk 

menggunakan jasa angkutan umum dengan 

menggunakan media internet secara online. 

b. Perjanjian Berbentuk Transaksi Elektronik. 

Perjanjian berbentuk transaksi elektronik yang 

digunakan oleh Uber, Grab, Gojek dan lain sebagainya 

menunjukkan segi hukum teknologi informasi. Dalam hal 

ini, asas serta prosedur pembuatan perjanjian tertulis 

berbentuk ‘tinta diatas kertas’ (bentuk mana diperkenan-

kan oleh hukum perjanjian menurut Buku III BW) juga 

harus disesuaikan dengan hukum teknologi informasi. 

Dalam hal ini, UU No. 11 Tahun 2008 berlaku sebagai lex 

specialis terhadap ketentuan-ketentuan umum tentang 

hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III BW. 
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c. Perjanjian Kemitraan. 

 Perjanjian kemitraan dibuat berdasarkan sistem 

pembayaranya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri. 

Perjanjian kemitraan menetapkan hak dan kewajiban, 

diantaranya pihak perusahaan angkutan umum akan 

memberikan order angkutan kepada pihak pengemudi 

dan atas order tersebut pihak pengemudi akan 

mendapatkan sejumlah komisi yang sebagian akan 

menjadi hak dari perusahaan. Unsur pembeda antara 

perjanjian kerja mengandung unsur atasan-bawahan, 

sedangkan perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur 

atasan-bawahan, melainkan mengandung unsur rekanan, 

dimana antara pihak berposisi atau berkedudukan berdiri 

sejajar (equal) sebagai mitra. 
 

 Salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan 

dalam pembuatan perjanjian kemitraan antara perusahaan 

transportasi jalan online dengan pengemudi adalah 

perlindungan asuransi terhadap kemungkinan terjadinya 

kecelakaan pada diri pengemudi ketika sedang 

memberikan layanan pengangkutan jalan. Jumlah 

kuantitas kendaraan bermotor yang menggu-nakan 

fasilitas jalan raya semakin lama semakin berkembang 

secara signifikan. Seiring dengan bertambahnya volume 

kendaraan bermotor, semakin besar kemungkinan 

terjadinya kecelakaan. 

(http://m.detik.com/news/berita/d-3610575/respons-

gojek-dan-grab-setelah-aturan-taksi-online-dicabut-ma, 

2021). 
 

d. Perjanjian Transportasi Jalan Online 

Ketika perjanjian pengangkutan yang dilakukan 

melalui media internet sudah disepakati oleh para pihak, 

http://m.detik.com/news/berita/d-3610575/respons-gojek-dan-grab-setelah-aturan-taksi-online-dicabut-ma
http://m.detik.com/news/berita/d-3610575/respons-gojek-dan-grab-setelah-aturan-taksi-online-dicabut-ma


217 

 

dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh 

perusahaan angkutan umum dalam syarat dan ketentuan, 

pada saat itu muncul hak dan kewajiban bagi para pihak 

(perusahaan angkutan umum dan konsumen) yang 

berlaku mengikat sebagaimana ketentuan undang-undang 

(Pasal 1338 BW). Hak dan kewajiban itu tertuang dalam 

kontrak elektronik. Ketentuan Pasal 1338 BW diadopsi 

oleh Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 yang 

menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan 

dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Perikatan 

mana yang tidak hanya bersumber dari perjanjian, tetapi 

juga dari undang-undang. Pasal 237 ayat (1) UU No. 22 

Tahun 2009 secara imperatif mebebani perusahaan 

angkutan umum dengan kewajiban mengikuti program 

asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya 

atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan. Selain itu, 

perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan 

orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan (Pasal 

237 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009). 
 

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan 

konsumen dalam transportasi online ini juga mengacu 

pada asas-asas perlindungan konsumen. Salah satu asas 

perlindungan konsumen yaitu asas kepastian hukum, 

yang dimaksud dengan asas ini agar baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. 

Sesuai dengan asas tersebut, baik hak-hak pelaku usaha 

maupun hak-hak konsumen dilindungi oleh peraturan 

perundang-undangan dan sebaliknya masing-masing 

pelaku usaha dan konsumen memiliki kewajiban yang 
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harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Halim, 2018 :18). 
 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa 

Transportasi Online  

Hubungan pelaku usaha sebagai penyedia jasa 

transportasi online dengan konsumen menjadi dekat dan 

dengan adanya campur tangan Negara, kerja sama antar 

negara dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum 

yang diberikan kepada pelaku usaha jasa transportasi 

berbasis aplikasi dimana dalam hal transportasi telah 

diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 

Dengan begitu pelaku usaha jasa transportasi online 

sudah diizinkan oleh pemerintah dengan melengkapi 

syarat ketentuan untuk semua layanan transportasi online 

wajib mendaftarkan pengemudinya ke dalam bentuk 

badan usaha karena sudah dilegalkan oleh Pemerintah. 

Jadi transportasi online sudah dapat dioperasikan di 

berbagai wilayah di Indonesia (Pt Bgs Raditya Permana 

Putra dan I Gede Putra Ariana: 3). 
 

Dalam perjanjian pengangkutan orang, ada 2 (dua) 

subjek hukum yaitu Pengangkut dan Penumpang. 

Keduanya merupakan pendukung hak dan kewajiban 
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dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihakpihak 

yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian 

sebagai pihak dalam proses pengangkutan. Pengangkut 

adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyeleng-

garakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau 

barang. Sedangkan penumpang adalah orang yang 

mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan 

dan atas dasar itu dia berhak untuk memperoleh jasa 

pengangkutan. Dengan demikian maka masing-masing 

pihak mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan 

pengangkutan.  
 

Pada hakikatnya tanggung jawab terdiri dari dua 

aspek, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan 

sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti 

rugi (liability). Perusahaan angkutan umum bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, 

pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam 

melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selain itu 

pengangkut juga wajib memenuhi standar pelayanan 

minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

umum yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyama-

nan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan (Pasal 2 

Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 

Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek) sebagai hak setiap pengguna jasa 

angkutan umum. (http://apbisma.blogspot.co.id/, 2021) 
 

Selama pelaksanaan pengangkutan keselamatan 

orang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada 

dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum, 

oleh karena itu sudah sepatutnya apabila kepada 

http://apbisma.blogspot.co.id/
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perusahaan angkutan umum dibebankan tanggung jawab 

terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang 

atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang 

dilakukannya (Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009). 

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas 

kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang 

yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan 

angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang 

tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan 

penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 Ayat 10 UU No. 22 

Tahun 2009). Penumpang adalah orang yang berada di 

kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 

Dengan mengikatkan diri setelah membayar atau berjanji 

akan membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai 

kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka 

seseorang telah sah sebagai penumpang angkutan umum. 
 

Apabila mengalami kecelakaan diri, yang 

diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, 

selama penumpang yang bersangkutan berada dalam 

angutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat 

pemberangkatan sampai turun di empat tujuan berhak 

atas ganti rugi. Jadi penumpang adalah salah satu pihak 

dalam perjanjian pengangkutan darat, sedangkan pihak 

lawannya adalah pengangkut. Tiket penumpang 

merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat 

tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak 

adanya tiket penumpang tidak berarti tidak ada perjanjian 

pengangkutan. 
 

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu 

masalah besar dengan persaingan global yang terus 

berkembang sehingga perlindungan hukum sangat 
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dibutuhkan dalam persaingan global. Sebagai bentuk 

perlindungan bagi pengguna jasa angkutan maka 

perusahaan pengangkutan memiliki kewajiban antara 

lain: (HMN Purwosutjipto, 1999:168). 

a. Menyediakan alat pengangkut yang akan 

digunakan untuk menyelenggarakan 

pengangkutan, 

b. Menjaga keselamatan orang (penumpang) 

dan/atau barang yang diangkutnya. Dengan 

demikian maka sejak pengangkut menguasai 

orang (penumpang) dan/atau barang yang akan 

diangkut, maka sejak saat itulah pengangkut 

mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 

KUHPerdata). 

c. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 

KUHD yang meliputi: 

1) Mengusahakan pemeliharaan perlengkapan 

atau peranakbuahan alat pengangkutnya; 

2) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut 

itu untuk dipakai menyelenggarakan 

pengangkutan menurut persetujuan; 

3) Memperlakukan dengan baik dan melakukan 

penjagaan atas muatan yang diangkut. 

d. Mengganti kerugian yang diderita oleh 

penumpang atau pengirim barang karena lalai 

dalam melaksanakan pelayanan angkutan. 

e. Mengasuransikan tanggung jawabnya. 
 

Perkembangan di dunia bisnis angkutan umum 

tentu harus pula diikuti dengan jaminan/perlindungan 

hukum sebagai proteksi bagi pengguna jasa angkutan 

umum. Dengan adanya jaminan/perlindungan hukum 
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yang diberikan maka pengguna jasa akan senantiasa 

merasa aman dan nyaman dalam mengunakan jasa 

angkutan umum. Sebagai salah satu bentuk terobosan 

dalam bisnis angkutan umum, perusahaan angkutan 

umum berbasis aplikasi online seperti Koperasi Jasa Trans 

Usaha Bersama maupun Express Group memiliki izin 

penyelenggaraan angkutan umum dan bermitra dengan 

perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi 

infomasi Uber dan juga tidak luput dari kewajiban 

memberikan jaminan perlindungan bagi setiap pengguna 

jasanya. 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menetukan apa yang 

menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban pelaku 

usaha maupun konsumen yang diatur dalam 4 (empat) 

buah pasal dalam Bab III, sebagaimana dijabarkan di 

bawah ini. 

a. Hak Konsumen antara lain: 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 

atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 
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5) Hak untuk mendapatkan advokasi, 

perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan 

pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yakni 

hak untuk diperlukan atau dilayani secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, 

pendidikan, kaya, miskin dan status sosial 

lainnya; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 

4 UU No. 8 Tahun 1999) 

b. Kewajiban konsumen antara lain : 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi 

dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa; 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati; 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum 

sengketa perlindungan konsumen secara patut 

(Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999) 
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c. Hak pelaku usaha antara lain : 

1) Hal untuk menerima pembayaran yang sesuai 

dengan kesepakatan mengenai kondisi dan 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum 

dari tindakan konsumen yang beritikad tidak 

baik; 

3) Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti 

secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan lainnya (Pasal 6 UU No. 

8 Tahun 1999) 

d. Kewajiban pelaku usaha antara lain : 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiata 

usahanya; 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, pebaikan dan pemeliharaan; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen 

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, 

yang berarti pelaku usaha dilarang 

membedakan konsumen dalam memberikan 

pelayanan dan dilarang membedakan mutu 

pelayanan kepada konsumen; (lihat Pasal 7 UU 

No. 8 Tahun 1999 
 

Adanya kewajiban perusahaan angkutan umum 

untuk mengasuransikan tanggung jawabnya berdasarkan 
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Pasal 188 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta 

kewajiban untuk melakukan perawatan kendaraan dan uji 

berkala dianggap dapat memberi rasa aman bagi para 

pengguna jasa angkutan umum. Menurut Fitria Hilda, 

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seseorang 

tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tak tertentu (Pasal 246 KUHD). 
 

Definisi asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian: Asuransi 

adalah sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu 

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi 

dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi 

sebagai imbalan untuk: 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung 

atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, 

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang 

polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran 

yang didasarkan pada hidupnya tertanggung 

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 

dana. 
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Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas 

pelayanan jasa yang tidak sesuai maka konsumen berhak 

mendapatkan ganti kerugian yang pantas sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dinyatakan sebagai berikut. 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. Pasal 19 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 (Pt Bgs Raditya Permana Putra dan I Gede Putra 

Ariana: 4). 
 

IV. Kesimpulan 

Pada era globalisasi ini dimana hubungan pelaku 

usaha sebagai penyedia jasa transportasi online dengan 

konsumen menjadi dekat dan makin terbuka. Campur 

tangan Negara, kerja sama antar negara dan kerja sama 

internasional pun sangat dibutuhkan. Perlindungan 

hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula 

terhadap konsumen yang apabila merasa merasakan 

kuantitas dan kualitas pelayanan jasa yang tidak sesuai 

maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian 

yang pantas sesuai dengan ketentuan. 
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I. Pendahuluan 

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen menyangkut banyak 

aspek. Salah satunya ialah aspek hukum. Hukum dalam 

masyarakat berkembang secara dinamis sesuai dengan 

perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum 

diterjemahkan sebagai rangkaian kaidah atau norma 

yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia 

dalam hidup bermasyarakat (Hamzah, 2008: 76). Hukum 

berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, 

sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. 

Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian 

khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, 

dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif 

saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian 

tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat 

tercapai (Kristiyanti, 2008: 3).  
 

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap konsumen di 

Indonesia. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang 

mailto:sapto.handoyo@unpak.ac.id
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), pengertian perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 

angka 2). Konsumen merupakan salah satu pihak dalam 

hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya 

sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha, oleh sebab 

itu hak-hak konsumen perlu dilindungi (Susanto, 2008: 

22). Selanjutnya tujuan perlindungan konsumen adalah 

untuk mengangkat harkat hidup dan martabat 

konsumen, yaitu dengan cara menghindarkan dari hal 

negatif pemakaian barang dan/atau jasa (Barkatullah, 

2010: 48). 
 

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum 

perlindungan konsumen” merupakan istilah yang sering 

disamaartikan.Ada pendapat yang mengatakan bahwa 

hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan 

konsumen, namun ada juga yang mengatakan bahwa 

dari segi substansi dan luas lingkupnya antara hukum 

konsumen dengan hukum perlindungan konsumen 

adalah berbeda. Hingga saat ini, para pakar ilmu hukum 

belum memberikan pengertian yang pasti dan baku 

mengenai kedua hal tersebut (Sidabalok, 2006: 36).  
 

Az. Nasution (2002: 37) telah membedakan antara 

hukum konsumen dengan hukum perlindungan 

konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan 

masalah penyediaan penggunaan produk (barang 

dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum 

perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas 
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dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi 

konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan 

dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) 

konsumen antara penyedia dan pengunanya dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
 

Menurut Az. Nasution (2002: 38) hukum konsumen 

pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan 

masalah konsumen yang kondisi para pihaknya 

berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, 

maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun 

tidak selalu tepat bagi mereka yang berkedudukan 

seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih 

mampu memperta-hankan dan menegakkan hak-hak 

mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen 

dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang 

mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam 

masyarakat itu tidak seimbang.   
 

2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha  

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, dikatakan 

bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Selain tedapat di dalam UUPK, 

pengertian konsumen diatur pula dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

yaitu bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau 

pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. 
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Konsumen sendiri tidak hanya diartikan hanya 

sebagai orang (individu), tetapi juga diartikan sebagai 

badan usaha baik pemerintah atau swasta yang menjadi 

pembeli atau pemakai terakhir dan konsumen juga tidak 

mutlak terkait dalam hubungan jual beli sehingga 

konsumen juga tidak identik dengan pembeli (Nasution, 

1995: 72). Sedangkan  pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi (UUPK, Pasal 1 angka 3). 
 

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia membagi pelaku 

usaha (baik privat maupun publik) ke dalam tiga 

kelompok (Nasution, 2002: 72), yaitu:   

a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan usaha seperti 

perbankan, usaha leasing dan lain-lain;  

b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, 

memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang 

dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan 

tambahan/penolong dan lain-lain);  

c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan 

atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada 

masyarakat seperti pedagang retail, pedagang kaki 

lima, supermarket, toko dan lain-lain.  
 

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPK terdapat 5 

(lima) asas perlindungan konsumen, yaitu berasaskan 
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manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum. Di mana dalam 

UndangUndang tentang Perlindungan Konsumen 

terdapat penjelasan kelima asas tersebut yakni sebagai 

berikut:  

a. Asas manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk 

mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan.  

b. Asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar 

partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh 

haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.  

c. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan 

dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.  

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas 

ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan.  

e. Asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar 

baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta 

negara menjamin kepastian hukum.   
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Tujuan perlindungan konsumen, diatur dalam Pasal 

3 UUPK yaitu sebagai-berikut:   

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri;  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan 

cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian 

barang barang dan/atau jasa;  

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam 

memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya 

sebagai konsumen;  

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh 

sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha;  

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen.  
 

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha  

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, ada 9 

(sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) 

diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur 

dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak 

tersebut antara lain, sebagai berikut:  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  
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b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang 

dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan;  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;  

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan;  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut;  

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen;  

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif;  

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau 

penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya;  

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya.  
 

Di samping itu, konsumen juga mempunyai 

kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum 

mendapatkan haknya tersebut, sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain, sebagai berikut:  

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa;  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah 

disepakati;  
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut.  
 

Berdasarkan Pasal 6 UUPK, ada 5 (lima) hak dari 

pelaku usaha, diantaranya adalah:  

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad baik;  

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di 

dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;  

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti 

secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya.  
 

Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang diatur 

dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:  

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan;  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif;  

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

atas kerugian akibat penggunaan pemakai, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperda-

gangkan;  

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  
  

II. Pembahasan 

1. Perusahaan Ritel di Indonesia  

Perusahaan retail adalah perusahaan yang 

mengelola bisnis penjualan barang atau jasa secara 

langsung kepada konsumen akhir, yaitu masyarakat yang 

mengonsumsi produk yang dijual. (diakses tanggal 15 Juli 

2021). Banyak yang beranggapan bahwa retail hanya 

terkait menjual produk di toko. Padahal, retail juga berarti 

memberikan pelayanan jasa antar (delivery) kepada 

pelanggan. Jadi, wujud retail sebenarnya beragam, tidak 

cuma berupa toko atau warung yang ada di komplek 

rumah kita. Perusahaan retail mempunyai beberapa 

fungsi diantaranya:  

a. Membeli dan menyimpan barang yang berarti sebagai 

distributor yaitu membeli barang dari produsen dalam 

jumlah besar dan menyimpannya untuk dijual kembali 

kepada konsumen.  

b. Memindahkan hak milik barang kepada konsumen 

terakhir. Barang dari perusahaan retail akan 

didistribusikan langsung kepada konsumen.  
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c. Memberikan informasi tentang sifat dan cara 

pemakaian barang.  

d. Memudahkan konsumen memilih produk yang 

diinginkan sebab ada beragam produk serupa, tetapi 

berbeda merek di tingkat pengecer.  

e. Memudahkan konsumen akhir memiliki atau membeli 

produk yang dibuat produsen.  

f. Memberikan layanan purna jual suatu produk dan 

ikut serta menangani keluhan konsumen.  

g. Dalam situasi tertentu, perusahaan retail dapat 

memberikan barang dengan sistem kredit kepada 

konsumen.  
 

Berdasarkan jenisnya secara umum, wujud bisnis 

perusahaan retail terbagi dua, yaitu perusahaan retail 

dengan toko dan tanpa toko (diakses tanggal 15 Juli 2021), 

yaitu:  

a. Perusahaan retail dengan toko. Sesuai namanya, 

perusahaan retail dengan toko sudah pasti menjajakan 

produk atau jasa di dalam toko. Namun, ada berbagai 

jenis lagi dalam kategori ini (diakses tanggal 15 Juli 

2021), yaitu:  

1) Toko barang khusus, yaitu produk yang dijual 

sempit dalam keragaman seperti toko sepatu yang 

khusus menjual alas kaki.  

2) Toko serba ada yang juga dikenal dengan nama 

umum sebagai department store. Toko ini menjual 

beragam produk.  

3) Pasar swalayan atau supermarket yang pasti sudah 

kita pahami. Retail ini memiliki ciri-ciri bisnis 

besar, biaya rendah, dengan margin rendah tetapi 

volume tinggi atau lebih cepat dapat untung.  
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4) Toko diskon dikenal juga sebagai toko yang harga 

barangnya lebih rendah dari harga pada umumnya. 

Seperti swalayan, margin rendah tetapi lebih cepat 

dapat margin.  

5) Toko kenyamanan bisa dicontohkan seperti warung 

yang ada di kawasan pemukiman warga. Biasanya 

tingkat perputaran bisnis tinggi karena permintaan, 

serta harga yang lebih tinggi.  

6) Toko kombinasi yang menggabungkan antara 

makanan dan obat-obatan misalnya. Biasanya, toko 

ini memiliki ruang penjualan cukup besar hingga 

55 ribu kaki persegi.  
 

b. Perusahan retail tanpa toko. Sesuai namanya, 

perusahan retail ini tidak membutuhkan toko. Retail 

tanpa toko dibagi menjadi beberapa jenis, (diakses 

tanggal 15 Juli 2021), yaitu:  

1) Penjualan langsung, yaitu usaha retail yang 

penjualannya dilakukan wiraniaga kepada 

konsumen akhir.  

2) Penjual satu-satu, yaitu usaha retail dengan 

kegiatan yang langsung dilakukan wiraniaga ke 

rumah-rumah warga satu per satu.  

3) Penjual satu ke banyak, yaitu usaha retail dengan 

cara penjualan oleh wiraniaga ke rumah konsumen 

yang mengundang banyak rekan atau teman atau 

tetangga. Contohnya pedagang panci yang 

biasanya mengajak para ibu rumah tangga 

berkumpul di belakang mobil pick-up untuk 

mendemonstrasikan panci yang dijual.  

4) Pemasaran jaringan, yaitu bisnis retail yang 

memilih para usahawan berperan sebagai 
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distributor yang nantinya memiliki anggota, 

contohnya adalah MLM (multi level marketing).  

5) Pemasaran langsung yang dilakukan melalui media 

lain seperti katalog, surat, telepon, dan televisi.  

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Uang 

Kembalian Konsumen dan Penyelesaiannya  

Salah satu perusahaan retail modern yang 

menyediakan bermacam-macam kebutuhan masyarakat 

untuk dikonsumsi seharihari adalah minimarket. 

Minimarket yang cukup familiar di masyarakat 

diantaranya adalah: Indomaret, Alfamart, Superindo dan 

lain-lain. Berdirinya perusahaan retail modern tersebut 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan secara 

operasionalnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern. 
 

Kebutuhan masyarakat yang dikonsumsi sehari-hari 

dan bisa diperoleh dengan mudah di minimarket, 

misalnya; makanan ringan (snack), minuman ringan, 

perlengkapan mandi, rokok, obat-obatan, parfum dan 

lain-lain. Banyak alasan mengapa mereka (konsumen) 

lebih memilih berbelanja di minimarket. Selain mudahnya 

menemukan minimarket yang bertebaran di hampir setiap 

sudut kota, juga karena tempatnya dirasakan cukup lega 

serta nyaman bagi mereka untuk memilih barang 

belanjaan dengan santai. Apalagi di setiap minimarket 

sudah dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC) 
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yang tentunya semakin membuat konsumen tersebut akan 

betah berlama-lama di dalam minimarket. 
 

Adapun sistem pembayaran yang digunakan di 

setiap minimarket pada umumnya menggunakan e-money 

ataupun dengan uang tunai (cash). Kebanyakan konsumen 

yang berbelanja menggunakan uang tunai sebagai alat 

pembayaran. Namun demikian, harga-harga yang 

dibanderol dalam setiap produk barang sebagian besar 

memuat pecahan rupiah yang tidak genap (ganjil). 

Misalnya: minuman kemasan botol yang berlabel harga 

Rp3.800,00. Permasalahan terjadi, pada saat petugas kasir 

minimarket tersebut tidak menyediakan uang kembalian 

pecahan Rp200,00. Dan adakalanya beberapa kasir 

minimarket tidak memberi uang kembalian sebesar 

Rp200,00 kepada si pembeli (konsumen). Kondisi seperti 

inilah yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi hak 

konsumen untuk mendapatkan uang kembalian dari 

selisih harga barang. 
 

Yang dimaksud dengan uang kembalian yaitu hak 

konsumen pada saat sejumlah (nominal) mata uang yang 

telah dibayarkan melebihi dari jumlah harga belanjaan. 

Kecilnya nominal uang kembalian terkadang dianggap 

sepele oleh pihak minimarket (pelaku usaha), padahal 

uang kembalian tersebut merupakan hak konsumen yang 

harus dipenuhi. Kondisi konsumen yang banyak 

dirugikan, memerlukan upaya untuk melindunginya 

sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. (Abd. 

Haris Hamid, 2017: 5). Dalam UUPK menyatakan bahwa, 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan terhadap konsumen. (Rosmawati, 2018: 6). 
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Seorang pembeli (konsumen) yang telah 

membayarkan sejumlah uang bagi barang-barang yang 

dibelinya, berhak mendapatkan uang kembalian, jika 

nominal uang yang dibayarkan itu melebih dari harga 

yang tertera pada setiap produk tersebut. Meskipun uang 

kembaliannya hanya seratus atau dua ratus rupiah, cukup 

kecil memang. Tapi kalau jumlah tersebut dikalikan 

dengan berapa konsumen dalam satu hari, tentu 

jumlahnya menjadi sangat besar. 
 

Pasal 4 huruf g UUPK telah mengatur tentang hak 

dan kewajiban bagi seorang konsumen, yaitu hak untuk 

diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. Sedangkan pada Pasal 5 huruf c diatur 

mengenai kewajiban bagi konsumen yaitu membayar 

dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen yang 

membeli barang di minimarket dengan sistem komputer 

yang dijalankan oleh kasir, konsumen tentu telah 

mempersiapkan sejumlah uang untuk melakukan 

transaksi. Sebaliknya pihak minimarket juga seharusnya 

telah mempersiapkan uang kecil (uang pecahan) untuk 

mengembalikan selisih harga total belanjaan dengan uang 

yang dibayarkan oleh konsumen. Sehingga tidak ada lagi 

alasan dari kasir minimarket untuk tidak memberikan 

uang kembalian, dengan alasan tidak ada uang pecahan 

kecil, untuk didonasikan/disumbangkan atau bahkan ada 

yang diberi kembalian beberapa buah permen yang tentu 

kurang sebanding dengan nominal uang kembalian 

tersebut. 
 

Selain itu, secara tegas dalam Pasal 6 huruf a UUPK 

telah diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha (pihak minimarket), yaitu hak 
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untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kondisi 

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. Dalam kasus ini, pihak minimarket telah 

menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang 

ditentukan, artinya hak pelaku usaha (minimarket) 

tersebut telah dipenuhi. Sedangkan kewajiban pelaku 

usaha pada kasus ini telah secara nyata diatur dalam Pasal 

7 huruf a UUPK yang menyatakan kewajiban pelaku 

usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya, serta huruf c yang menyatakan 

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun jika uang 

kembalian yang berikan oleh pelaku usaha kepada 

konsumen jumlahnya kurang (tidak sesuai), maka dalam 

hal ini pelaku usaha (pihak minimarket tersebut) bisa 

dikatakan telah melanggar hak-hak konsumen 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
 

Ketidaksesuaian uang kembalian kepada konsumen 

tentu dirasa sangat merugikan. Pasal 19 ayat (1) UUPK 

mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam 

hal ganti rugi. Maka konsumen sebagai pihak yang 

dirugikan, mempunyai hak untuk mendapatkan ganti 

rugi dari si pelaku usaha. Pihak minimarket dalam hal ini, 

tentu memiliki kewajiban untuk menyerahkan sisa uang 

kembalian sebagai bentuk ganti kerugian atas hak-hak 

konsumen yang belum/tidak menerima uang kembalian 

pada saat membayar di kasir. 
 

Tindakan yang dilakukan oleh oknum kasir 

minimarket dengan menyerahkan uang kembalian yang 

kurang (tidak sesuai), berapapun jumlahnya, merupakan 
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tindakan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Konsumen sering dibuat tidak berdaya untuk melakukan 

upaya hukum guna memperoleh hak-haknya, dan 

konsumen menganggap percuma saja jika kasusnya 

dilaporkan ke pihak yang berwajib (Polri). Hal ini terjadi 

karena konsumen masih dianggap lemah oleh pelaku 

usaha. Perangkat hukum yang ada dianggap belum bisa 

memberikan rasa aman dan belum bisa secara langsung 

memberikan perlindungan bagi konsumen. Dan kejadian 

seperti ini telah berlangsung dari waktu ke waktu dan 

telah menjadi rahasia umum. 
 

Seperti diketahui, konsumen yang mengalami 

kejadian seperti ini, sebagian besar malas untuk 

mempermasalahkan uang kembalian tersebut, akan tetapi 

jika kasus ini terjadi terus-menerus dan dialami oleh 

banyak konsumen, kerugiannya sangat besar dan 

sebaliknya, keuntungan yang diperoleh oleh pihak pelaku 

usaha (minimarket) sangat besar. 
 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan 

pelaku usaha telah diatur dalam UUPK. Diantaranya 

adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan 

melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 

ayat (1) UUPK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau melalui 

lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dengan pihak pelaku usaha, yaitu Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bentuk 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diatur dalam 

Pasal 47 UUPK. Sedangkan mengenai alternatif 

penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 45 ayat (2) 

UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa 
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konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak 

yang bersengketa. 
 

Upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan atau 

melalui mekanisme musyawarah dalam kasus tersebut, 

dilakukan oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan 

dan kasir minimarket yang bersangkutan. Konsumen 

harus menyertakan bukti-bukti misalnya struk belanja 

sebagai bukti transaksi/pembelian. Dari musyawarah 

tersebut diharapkan pihak pelaku usaha bisa 

membayarkan uang kembalian pada saat transaksi kepada 

konsumen. Namun jika tidak terjadi kesepakatan dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut, maka akan dilibatkan 

pihak ketiga  atau mediasi  yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian tertulis dan dikuatkan melalui Keputusan BPSK  

selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak 

permohonan tersebut diterima di sekretariat BPSK. 
 

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan 

BPSK bersifat final, artinya tidak ada lagi upaya banding 

atau kasasi. sedangkan pada Pasal 56 ayat (2) UUPK 

diatur bahwa jika pelaku usaha (konsumen) tidak 

menerima atau menolak putusan BPSK, maka pelaku 

usaha dapat mengajukan perihal tersebut ke Pengadilan 

Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan.   
 

III. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa: 

upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

mengalami kerugian akibat kurangnya uang kembalian 

pada saat melakukan transaksi di minimarket, telah diatur 
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dalam Pasal 4 UUPK. Pihak pelaku usaha (minimarket) 

dianggap tidak melaksanakan kewajibannya seperti diatur 

dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c, sehingga pihak 

minimarket (perusahaan retail/pelaku usaha) harus 

membayarkan ganti kerugian sesuai Pasal 19 ayat (1) 

UUPK. Jalur musyawarah bisa ditempuh guna 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku 

usaha, seperti diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 

ayat (2) UUPK. Penyelesaian hukum dimaksud dapat 

berupa penyelesaian hukum di luar pengadilan dengan 

melibatkan BPSK atau alternatif terakhir melalui jalur 

pengadilan.  
 

Sebagai saran dapat disampaikan: seyogyanya pihak 

pelaku usaha atau pihak minimarket (perusahaan retail) 

telah mempersiapkan sejumlah uang kecil (recehan) di 

setiap meja kasir untuk membayarkan uang kembalian 

yang nominalnya kecil kepada pembeli atau konsumen 

yang sedang berbelanja. Jika mengalami kejadian seperti 

itu, agar pihak konsumen berani berargumen (bersuara) 

bahwa pihak pelaku usaha telah melanggar ketentuan 

UUPK yang tentu saja merugikan konsumen, hal ini 

diharapkan bisa menjadi peringatan bagi pelaku usaha 

(perusahaan retail) untuk lebih baik dan jujur dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen.  
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I. Pendahuluan 

Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah 

satu indikator kunci keberhasilan Pemerintah. Bagi wajib 

pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban 

dengan cara penyelundupan (tax evasion) terhadap 

perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong 

atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan 

cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan 

data-data tidak benar (vide keterangan palsu pada 

dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran 

Undang-Undang dalam bentuk tindak pidana. 
 

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib 

pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun sanksi 

pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, jo. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, jo. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007, jo. Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

mailto:lestari_nyssa@yahoo.co.id
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Hukum pajak merupakan bagian Hukum 

Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara. Tetapi 

beberapa sarjana menganggap bahwa hukum pajak 

merupakan ilmu yang berdiri sendiri, berdampingan dan 

sejajar dengan disiplin ilmu yang lain (Soemitro, 1992: 31). 

Dalam hukum pajak di samping ada sanksi 

administrasi terdapat  sanksi pidana yang dijatuhkan 

untuk pelanggaran dan kejahatan.  Hukum pidana seperti 

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam 

ketentuan-ketentuan yang khusus (lex specialist) untuk 

mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, 

merupakan keseluruhan yang sistimatis, karena 

ketentuan-ketentuan dalam buku I dari KUHP juga 

berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang 

dapat dikenakan hukuman = staafbar feit) yang diuraikan 

diluar KUHP itu (vide Pasal 103 KUHP). 
 

Pengertian “strafbaar feit“ terdapat banyak istilah 

seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana 

atau delik. Istilah tindak pidana merupakan pengertian 

baku yang berarti perbuatan yang memenuhi perumusan 

yang diberikan dalam ketentuan pidana. Ketentuan 

pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP 

melainkan juga dalam Undang-Undang Pajak, Undang-

Undang Bea Cukai, Undang-Undang Imigrasi dan lainnya 

sebagai Lex Specialist yaitu Peraturan Perundang-

Undangan Non Pidana tetapi bersanksi Pidana (di dalam 

Delik Khusus). 
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II. Pembahasan 

Dalam peraturan-peraturan pajak terdapat sanksi-

sanksi yang bersifat umum dan khusus, antara lain 

dimuat dalam: 

A. Kitab Undang–Undang  Hukum Pidana  (Lex 

Generalis/umum) 

1. Perbuatan Penyuapan, Pasal 209 KUHP 

2. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, 

Pasal 242 KUHP 

3. Pemalsuan Meterai, Pasal 253 KUHP 

4. Pemalsuan Surat, Pasal 263 KUHP 

5. Membuka Rahasia Pasal 322 KUHP 

6. Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 KUH 

7. Penggelapan, Pasal 372 KUHP 

8. Melakukan tipu  muslihat Pasal 387 KUHP 

9. Melakukan akal tipu pada TNI dan keadaan 

khusus, Pasal 388 KUHP 

10. Kejahatan Jabatan 

a. Pasal  415 KUHP 

b. Pasal 416 KUHP 

c. Pasal 417 KUHP 

d. Pasal 419 KUHP 

e. Pasal 241 KUHP 

f. Pasal 425 KUHP   
 

B. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lex 

Specialist/Khusus) 
 

Berdasar Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999, bahwa “setiap orang yang melanggar 

ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan 
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bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan 

yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun Pasal-

Pasal yang berkaitan Tindak Pidana Perpajakan pada  

meliputi Pasal 2, Pasal 3, Pasal  4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan 

Pasal 18. 
 

Berdasar Pasal 43 B  UU No. 20 Tahun 2001:  “pada 

saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, 

Pasal 210, Pasal 378, Pasal  378, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 

416, Pasal 417,  Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, 

Pasal 425, dan Pasal 435 kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

pengaturan hukum pidana (Berita  Republik  Indonesia  II 

Nomor 9), Undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang 

menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 

1946 tentang perataruan hukum pidana untuk seluruh 

wilayah  Republik Indonesia dan mengubah Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (LN 1958 No. 127 , TLN. 

No. 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang 

perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 

berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, 

dinyatakan tidak berlaku. Pada Undang-Undang ini yang 

berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diatur dalam 

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 

Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B. 
 

C. Undang-Undang Perpajakan  (Lex Specialist 

Sistematis) 

Undang-Undang perpajakan kita membagi tindak 

pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam dua jenis 
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yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana 

kejahatan. 
 

1. Tindak Pidana Pelanggaran (Overtredingen) 

Pelanggaran sering dipadankan dengan kejahatan 

yang ringan, ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran 

lebih ringan bila dibanding denga pelaku kejahatan. 

Ancaman yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan 

adalah pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau 

denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2000 

perubahan kedua dari  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994  tentang  

Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan  prinsip-

prinsip ancaman pidana pelanggaran  ini pun dengan 

nyata dimuat dalam Pasal 38 “setiap orang yang karena 

kealpaannya; tidak  menyampaikan surat pemberitahuan; 

atau menyampaikan surat  pemberitahuan, tetapi isinya 

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan 

keterangan yang isinya tidak benar; sehingga dapat  

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) 

tahun dan atau denda paling lama 2 ( dua ) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.” 
 

2. Tindak Pidana Kejahatan (Misdrijven) 

Jika pelanggaran merupakan kejahatan ringan maka 

kejahatan dapat dipadankan sebagai pelanggaran yang 

berat. Pelanggaran berat karena ancaman pidananya 

memang jauh lebih berat dibandingkan dengan 

pelanggaran. Ancaman pidana untuk palaku kejahatan ini 

adalah pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan 
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atau denda setinggi-tingginya  empat kali jumlah pajak 

yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar, serta bagi 

pelaku pengulangan kejahatan (residive) ancaman pidana 

dilipatkan dua, dengan ketentuan belum lewat waktu satu 

tahun.  
 

Adapun ketentuan tersebut ada dalam Pasal 39 

tentang Tindak Pidana Kejahatan: 

1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak 

mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok wajib Pajak 

atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan 

menyampaikan surat Pemberitahuan dan atau 

Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak 

lengkap; atau menolak untuk dilakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; 

dan  memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau 

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-

olah benar; atau  tidak menyelenggarakan 

pembukuan, atau pencatatan tidak memperlihatkan 

atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau 

dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak 

yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat 

menimbulkan  kerugian pada pendapatan negara, 

dipidana  penjara  paling  lama 6 (enam) tahun dan 

denda  paling tinggi (empat) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilipat  2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi 

tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 



255 

 

(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan. 

3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk 

melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPK 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), atau 

menyampaikan SP dan atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1  huruf (c) dalam rangka 

mengajukan permohonan restitusi atau melakukan 

kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara 

paling  lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 

(empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan 

atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
 

Pasal 41 tentang Sanksi Bagi Pejabat. Pejabat yang 

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimna dimaksud dalam Pasal 34, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.00  (empat 

juta rupiah); pejabat yang dengan sengaja tidak 

memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 

sebgaimana dimaksud dalam Pasal 34 , dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). 
 

Pasal 41A tentang Sanksi Bagi Pihak ketiga. Setiap 

orang yang menurut Pasal 35 undang-undang ini wajib 

memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi 

dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, 

atau  memberi keterangan atau bukti yang  tidak benar, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
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tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh 

juta rupiah). 
 

Pasal 41B tentang Sanksi Bagi Pihak ketiga. Setiap 

orang yang dengan sengaja menhalangi atau mempersulit 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta 

rupiah). 
 

Dari semua ketentuan peraturan itu dapat 

disimpulkan bahwa perbuatan yang diancam dengan 

sanksi pidana adalah tindak pidana: (a) yang dilakukan 

oleh wajib pajak; (b) yang dilakukan oleh pejabat pajak 

(fiskus); dan (c) yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang 

bukan wajib pajak dan bukan pejabat pajak. 
 

Sedangakan untuk materi yang diancam dengan 

sanksi pidana adalah: 

a. Dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan 

yang tidak benar, atau memberikan data-data yang 

tidak benar, palsu atau dipalsukan. 

b. Memperlihatkan atau menyerahkan pembukuan 

atau dokumen yang tidak benar, palsu atau 

dipalsukan; 

c. Tidak  memberikan/menolak memberikan 

keterangan yang diperlukan oleh Kantor Inspeksi 

Pajak untuk menetapkan pajak; 

d. Tidak memperlihatkan pembukuan, dokkumen, dan 

catatan lain kepada pejabat pajak; 

e. Tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pajak 

untuk melakukan pemeriksaan setempat; 

f. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; 
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g. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan 

atau menggunakan NPWP/NPPKP tanpa hak; dan 

h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. 
 

III. Simpulan dan Saran 

Tindak pidana di bidang perpajakan dalam hukum 

positif Indonesia diatur dalam KUHP, Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal 

menangani kasus tindak pidana di bidang perpajakan 

maka harus mengacu pada azas Lex Specialist Derogat Legi 

Generalis. Dalam hal menyelesaikan sengketa yuridis 

apabila terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari 

satu Undang-Undang, maka yang dikualifikasikan 

sebagai tindak pidana khusus (bijzonder delic), maka yang 

digunakan adalah asas lex spesialis sistematis, yakni 

Undang-Undang khusus mengenai Pajak. 
 

Sebagai saran disampaikan, bahwa memahami 

tindak pidana di bidang perpajakan dan menerapkan 

peraturan yang tepat terkait hukum positif di Indonesia 

yang termuat dalam aturan hukum umum dan aturan 

hukum khusus.  
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I. Pendahuluan 

Pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di 

berbagai bidang telah mendorong tumbuhnya sektor jasa 

keuangan yang begitu pesat, baik dari segi kuantitas 

pelaku usahanya maupun jenis layanan yang 

ditawarkannya, seperti layanan jasa perbankan, jasa 

asuransi, jasa pembiayaan konsumen, dan berbagai jenis 

layanan jasa keuangan lainnya. Regulasi dan kebijakan 

pemerintah di bidang jasa keuangan pun berjalan dinamis 

seiring perubahan dan perkembangan yang ada di 

masyarakat, bahkan cenderung mempermudah 

pertumbuhannya. Kondisi tersebut pada satu pihak 

sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena 

kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi serta 

semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka 

jenis kualitas sektor jasa keuangan yang ditawarkan 

(Satory, 2017: 134-135). 
 

Dalam suatu perjanjian antara konsumen khususnya 

konsumen sektor jasa keuangan dengan pelaku usaha jasa 

keuangan (selanjutnya disingkat PUJK) biasanya sudah 
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ditentukan secara sepihak oleh PUJK apabila terjadi 

perselisihan atau sengketa akan diselesaikan melalui 

pengadilan negeri tertentu atau Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya 

disingkat LAPS SJK) yang ditunjuk. Dengan demikian 

apabila terjadi sengketa, maka para pihak harus 

menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan negeri 

tertentu atau LAPS SJK yang ditunjuk sesuai dengan 

kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam 

perjanjiannya, karena pada prinsipnya perjanjian itu 

mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua 

belah pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda). 
 

Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam 

hukum perdata, apabila perjanjian dibuat secara sah, 

maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi 

pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini bersandar pada 

suatu doktrin lain, yaitu itikad baik (bona fides), dan 

logikanya adalah bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak 

itu dibuat dengan maksud hanya untuk dilanggar 

(Kusumoha-midjojo, 2016: 202). Menurut Hugo Grotius  

(1994: 41) “pacta sunt servanda (pacts must be respected) is the 

most fundamental principle”, yaitu prinsip kesetiaan pada 

janji yang bersumber pada filsafat hukum alam. 

Kemudian Hugo Grotius mengatakan bahwa “obligatio 

promissorum implendorum" dengan kata lain "contracts 

should be enforced according to their terms" (Badrulzaman, 

2003: 87). Sementara Thomas Hobbes (Huijbers, 1995: 66) 

menyatakan bahwa kontrak antara individu-individu 

tidak ada artinya apabila tidak terdapat jaminan bahwa 

janji itu akan ditepati, maka “tepatilah janji-janjimu”.   
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Prinsip pacta sunt servanda  merupakan prinsip dasar 

dari hukum kontrak, tercantum dalam Pasal 26 Konvensi 

Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969,  yang 

menyebutkan bahwa "every treaty in force in binding upon 

the parties to it and must be performed by them in good faith". 

Pacta  diartikan secara umum, yaitu setiap pactum  atau 

persetujuan yang merupakan pencerminan dari kehendak 

dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri, sehingga 

setiap pactum  selalu dimaksudkan untuk menjadi 

pengikat berdasarkan hukum. Servanda diartikan sebagai 

diwajibkan (required) oleh hukum untuk dipatuhi (tobe 

observed) dengan itikad baik (good faith) (Lukhasuk, 1989: 

513-519). Dengan demikian persetujuan-persetujuan yang 

dianggap mengikat oleh hukum (pacta), adalah mengikat 

di dalam hukum (servanda) (Thirlway, 1972: 37-39). Prinsip 

pacta sunt servanda  telah diakui dan digunakan oleh 

negara-negara di dunia secara implisit bertindak 

berdasarkan prinsip pacta sunt servanda  dalam 

berhubungan satu sama lain.  Timbulnya perselisihan 

internasional dikatakan bahwa perselisihan tersebut 

karena dalam berhubungan satu sama lain tidak pernah 

memenuhi validitas prinsip pacta sunt servanda (Hoof, 

1983: 76). 
 

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan  bahwa 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian 

itu tidak dapat ditarik kembali selain dari kata sepakat 

kedua belah pihak atau atas alasan-alasan yang menurut 

undang-undang cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik, artinya jika suatu hak 

yang timbul dari suatu perjanjian akan berdampak tidak 
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baik terhadap pihak yang lain, maka hak tersebut tidak 

boleh digunakan. 
 

Secara filosofis keadaan demikian dapat dikatakan, 

bahwa hukum perjanjian Indonesia bermuatan atau 

mengandung nilai-nilai moralitas. Hal ini dapat berarti 

Pasal 1338 KUHPerdata menganut berlakunya asas pacta 

sunt servanda dalam suatu perjanjian. Konsekuensi dari 

adanya prinsip pacta sunt servanda, adalah bahwa suatu 

kontrak dapat diubah atau diakhiri kapan saja apabila 

para pihak menyetujui demikian. Sebaliknya, suatu 

perubahan atau pengakhiran kontrak tanpa melalui 

persetujuan para pihak, perbuatan itu bertentangan 

dengan prinsip ‘mengikatnya kontrak sebagai undang-

undang’, kecuali apabila pengakhiran tersebut sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama di 

antara para pihak sendiri. 
 

Pada awal dimulainya suatu perjanjian selain prinsip 

pacta sunt servanda, prinsip penting lainnya yang perlu 

diingat adalah prinsip kebebasan berkontrak di antara 

pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai 

kesepakatan. Namun, berkaitan dengan aspek-aspek 

perekonomian yang semakin berkembang, para pihak 

mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak 

menyiapkan syarat-syarat yang sudah dibakukan pada 

suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa 

formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya 

untuk disetujui (ditandatangani). Inilah yang 

dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian 

baku (Satory, 2015: 274). 
 

Perjanjian standar (”standard contract”, “standardized 

contract”, “pad contract” atau “standard agreement”) adalah 
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suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai 

sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku 

(standard). Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis 

serta menjadi tolok ukur atau patokan atau pedoman bagi 

konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 

pelaku usaha. Perjanjian baku tersebut meliputi model, 

rumusan dan ukuran (Muhammad, 1992: 6). Menurut 

Sutan Remy Sjahdeini (1993: 66) Istilah lain dari perjanjian 

baku adalah perjanjian adhesi, yang diartikannya sebagai 

perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada 

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan 

atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan 

hanyalah tentang beberapa hal saja, misalnya yang 

menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu 

dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang 

diperjanjikan. 
 

Implementasi dari perjanjian baku yang  biasa 

digunakan, banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan 

perdagangan. Dalam sektor jasa keuangan, perjanjian 

baku dimaksudkan  untuk mempermudah operasional 

bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos bisnis. Dalam 

pelaksanaan perjanjian baku pihak konsumen hanya 

dihadapkan pada dua pilihan (Muhammad, 1992: 9), 

yaitu: 

1. Jika konsumen membutuhkan barang atau jasa yang 

ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan 

syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pelaku 

usaha, maka ambillah (take it); atau 

2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat 

yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian 
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dengan pelaku usaha yang bersangkutan, maka 

tinggalkanlah (leave it). 
 

Karena konsumen hanya mempunyai dua pilihan 

menyetujui atau menolak, maka pada umumnya kontrak 

baku dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara 

ekonomi kedudukannya lebih baik atau kuat dari pihak 

lainnya. Dalam hubungan antara nasabah dengan pihak 

bank pada umumnya kontraknya sudah dibuat secara 

standar oleh bank, sedangkan nasabah tinggal 

menandatanganinya (Shofie, 2000: 80). Akibatnya 

seseorang menjadi terpaksa melakukan perjanjian, 

misalnya karena ia dalam keadaan butuh sekali akan uang 

sehingga menandatangani perjanjian utang piutang dari 

rentenir dengan bunga tinggi, atau jika suatu perjanjian 

yang sudah dibuatkan konsepnya dan tinggal 

menandatangani saja. Konsumen sendiri tidak mengerti 

isinya secara jelas, namun  tetap konsumen setujui karena 

yang dihadapi adalah lawan perikatannya yang memiliki 

posisi lebih tinggi, misalnya pengusaha besar, pejabat 

tinggi, dan sebagainya. 
 

Apabila pembatasan klausula baku tidak diatur 

secara jelas, maka dominasi PUJK kepada konsumen akan 

sedemikian kentaranya, dan akibatnya konsumen akan 

sangat dirugikan. PUJK akan membuat rumusan 

ketentuan-ketentuan internal yang bersifat klausula baku 

sebagai bagian dari perikatan kontraktual yang sifatnya 

menguntungkan dirinya atau sebaliknya amat merugikan 

konsumen. Dalam kesempatan itu pula konsumen karena 

berbagai alasan dan kondisi tertentu akan menerima atau 

menandatangani begitu saja perikatan yang mengandung 

klausula baku tersebut.  
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Uraian di atas jelas memperlihatkan bahwa posisi 

PUJK lebih kuat daripada konsumen, baik dari segi 

ekonomi, pengetahuan dan lain-lain. Hal tersebut 

mengakibatkan tidak adanya tawar menawar yang 

seimbang antara produsen/penyalur produk (penjual) 

yang lazim  disebut kreditur dan konsumen (debitur) di 

lain pihak. Dengan kedudukan atau posisi yang lebih 

tinggi dibanding konsumen, berpeluang besar untuk 

menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) 

dalam perjanjian baku. 
 

Perjanjian baku antara konsumen sektor jasa 

keuangan dengan PUJK biasanya sudah ditentukan secara 

sepihak oleh PUJK apabila terjadi perselisihan atau 

sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan negeri 

tertentu atau LAPS SJK yang ditunjuk patut diduga terjadi 

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). 

Sementara banyak konsumen sektor jasa keuangan 

memilih penyelesaian sengketanya melalui lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa lainnya, misalnya melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk 

selanjutnya disingkat BPSK), dengan alasan bahwa 

penyelesaian melalui BPSK prinsipnya cepat, mudah dan 

murah. 
 

Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu 

permasalahan, ketika ada suatu sengketa yang berkaitan 

dengan sektor jasa keuangan sementara di dalam kontrak 

(perjanjiannya) memuat adanya kesepakatan (klausula) 

bahwa apabila ada atau timbul sengketa kelak di 

kemudian hari para pihak memilih penyelesaiannya 

melalui  LAPS SJK yang ditunjuk, sementara konsumen 

sektor jasa keuangan pada saat terjadinya sengketa lebih 
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memilih  BPSK. Banyak pertanyaan yang muncul lembaga 

manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa 

konsumen sektor jasa keuangan tersebut? Apakah BPSK 

ataukah LAPS SJK?  
 

II. Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Setelah 

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 1/POJK.07/2014 dan Terakhir Diganti 

Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

61/POJK.07/2020 

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas, 

harus dilihat terlebih dahulu pengertian dari kewenangan 

(authority) yang harus dibedakan dengan pengertian 

wewenang (competence). Kewenangan merupakan 

kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-

undangan, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi 

dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) 

yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-

undangan, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu 

yang tersebut dalam kewenangan tersebut. Suatu 

kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada, sehingga kewenangan 

tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan suatu 

keputusan dilandasi oleh sumber kewenangan tersebut. 

Mengutip pendapat dari Stroink yang ditulis oleh Abdul 

Rasyid Thalib, dijelaskan bahwa sumber kewenangan 

dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) yang 

dikuatkan oleh hukum positif dalam rangka untuk 

mengatur dan mempertahankannya. Tanpa adanya 

kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan 

yuridis yang benar (Stroink dalam Thalib, 2006: 219). 
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Kewenangan dalam penyelesaian suatu sengketa 

tentunya harus mengikuti ketentuan atau aturan hukum 

yang berlaku sesuai dengan berlakunya asas peraturan 

perundang-undangan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono 

Soekanto  (1979: 16) memperkenalkan 6 (enam) asas 

perundang-undangan, yaitu:  

1. Undang-undang tidak berlaku surut; 

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang 

lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih 

tinggi; 

3. Undang-undang yang berlaku khusus mengenyam-

pingkan undang-undang yang bersifat umum (lex 

specialis derogat lex generalis);  

4. Undang-undang yang berlaku belakangan memba-

talkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex 

posteriore derogat lex priori); 

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 

6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal 

mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan 

material bagi masyarakat maupun individu melalui 

pembaruan dan pelestarian (asas welfarestaat). 
 

Kewenangan secara umum merupakan lingkup 

kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk 

memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di 

bidangnya masing-masing. Kewenangan adalah 

kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan 

untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi 

kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk 

melakukan tindakan tertentu (Budiharjo, 2011: 7). 
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Menurut Tonnaer (Ridwan, 2011: 98-99), kewenangan 

adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif 

dan dengan demikian akan tercipta hubungan hukum 

antara pemerintah dengan warga negara.  
 

Dari uraian tentang kewenangan, maka dapat 

diambil suatu pengertian bahwa kewenangan adalah 

kekuasaan yang didasarkan pada kaidah hukum yang 

menjadi dasar hubungan hukum di antara para pihak 

yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. Dalam konteks penyelesaian sengketa 

konsumen sektor jasa keuangan yang didasarkan pada 2 

(dua) kaidah hukum yang ada, yaitu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(untuk selanjutnya disingkat UUPK) dan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(untuk selanjutnya disingkat UU OJK), maka BPSK dan 

LAPS SJK mempunyai kewenangan yang didasarkan 

pada kaidah hukum berupa UUPK dan UU OJK yang 

mempunyai kewenangannya masing-masing.  
 

Penulis berpendapat bahwa sampai saat ini di 

Indonesia masih belum ada pengaturan yang tegas terkait 

kewenangan mengadili secara mutlak dalam penyelesaian 

sengketa konsumen sektor jasa keuangan antara LAPS SJK 

dengan BPSK. Tidak adanya aturan terkait hal ini 

menyebabkan adanya anggapan dualisme kewenangan 

dalam penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa 

keuangan. Keadaan ini menyebabkan masih dimungkin-

kannya konsumen untuk mengajukan gugatan melalui 

penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan 

baik ke LAPS SJK maupun ke BPSK. Pembentukan LAPS 

SJK yang tidak disertai dengan adanya pengaturan yang 
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tegas perihal kewenangan mengadili secara mutlak 

merupakan faktor utama penyebab banyaknya sengketa 

konsumen di sektor jasa keuangan yang diterima oleh 

BPSK untuk diselesaikan. Selain itu, kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai keberadaan LAPS SJK juga 

menjadi faktor penyebab lain. 
 

Ada yang berpendapat bahwa kehadiran LAPS SJK 

terkesan mengambil alih kewenangan BPSK dalam 

menyelesaiakan sengketa konsumen sektor jasa keuangan, 

yang telah eksis  terlebih dahulu di Indonesia sejak tahun 

2001 berdasarkan Pasal 49 UUPK. Namun kesan tersebut 

seharusnya tidak perlu muncul, karena penggunaan 

lembaga ini adalah untuk memberdayakan LAPS SJK 

sebagai upaya penyelesaian sengketa yang wajib 

mencantumkan klausula LAPS SJK dalam setiap 

perjanjian yang disepakati antara konsumen dengan 

PUJK. Berdasarkan kesepakatan tersebut, setiap sengketa 

yang timbul secara kontraktual terlebih dahulu 

diselesaikan dalam LAPS SJK. Oleh karena itu kehadiran 

LAPS SJK lebih merupakan fasilitas penyelesaian sengketa 

konsumen sektor jasa keuangan sebagai wujud komitmen 

lembaga jasa keuangan (untuk selanjutnya disingkat LJK) 

untuk memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap 

setiap konsumen. Hal ini tentu akan memperkuat maksud 

LAPS SJK untuk membuktikan independensi dan 

profesiona-litasnya dalam menghadirkan penyelesaian 

sengketa yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi 

konsumen. 
 

Salah satu solusi terhadap beragamnya 

permasalahan yang terkait perlindungan konsumen 

sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan Nomor 
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1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang kemudian diganti 

dengan  Peraturan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 

Keuangan (untuk selanjutnya disingkat POJK Nomor 61 

Tahun 2020) yang pada substansinya merupakan 

peraturan penyelesaian sengketa antara konsumen 

dengan LJK. Peraturan tersebut diharapkan mampu 

memberikan keadilan bagi semua pihak dalam 

penyelesaian sengketanya. LAPS SJK sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa konsumen bukanlah satu-satunya 

lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan. Sebelum pemberlakuan POJK Nomor 61 

Tahun 2020, penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan juga diatur dalam UUPK. 
 

UUPK merupakan payung hukum pelaksanaan 

perlindungan konsumen di Indonesia yang telah 

mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa 

konsumen di Indonesia. UUPK telah menentukan bahwa 

penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan 

secara litigasi melalui pengadilan maupun secara 

nonlitigasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa 

konsumen melalui pengadilan, pada dasarnya mengacu 

pada  Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan 

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), sedangkan 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

dilaksanakan oleh BPSK, yang hukum acaranya 

didasarkan pada Keputusan  Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
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Kedudukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan disebutkan secara 

khusus dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 52 

huruf (a) UUPK. Sebagai suatu lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan, BPSK pada 

dasarnya dapat melaksanakan penanganan dan 

penyelesaian sengketa secara umum yang berkaitan 

dengan pemakaian barang dan/atau jasa. 
 

UUPK merupakan landasan hukum kewenangan 

BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen 

di luar pengadilan telah menentukan pihak yang dapat 

mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK, yakni 

hanya seorang konsumen atau ahli warisnya yang 

mengalami kerugian akibat mengkonsumsi atau 

menggunakan barang dan/atau jasa. UUPK juga telah 

menentukan kriteria seorang konsumen atau ahli 

warisnya yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa 

melalui BPSK merupakan konsumen akhir (end user). Hal 

ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK 

yang menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali. Pengertian konsumen dalam 

UUPK bukanlah sebagai konsumen antara, yaitu 

konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai 

bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. 

Pengertian konsumen menurut UUPK adalah konsumen 

akhir, yakni pengguna terakhir atau pemanfaat akhir 

suatu produk (end user) yang tidak ada motif untuk 

memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan 

konsumen dengan pelaku usaha (Miru, 2007: 7).  
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Berdasarkan ketentuan UUPK, bahwa penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK 

hanya ditujukan kepada seorang konsumen atau ahli 

waris yang berkedudukan sebagai konsumen akhir saja. 

UUPK tidak memberikan hak kepada konsumen antara 

untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui 

BPSK. Hal ini mengingat bahwa pengertian konsumen 

antara juga dapat berkedudukan sebagai pelaku usaha. 

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pengaturan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan. Pengaturan penyelesaian sengketa 

konsumen di sektor jasa keuangan secara khusus 

ditujukan bagi konsumen jasa, khususnya konsumen di 

sektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 61 

Tahun 2020 menyebutkan bahwa konsumen adalah pihak 

yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah 

pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang 

polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

pengertian konsumen sektor jasa keuangan diartikan 

secara luas, bukan hanya sebagai konsumen akhir saja 

tetapi juga meliputi pelaku usaha ataupun pihak-pihak 

yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan jasa 

lembaga keuangan. 
 

LAPS SJK sebagai suatu lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan (nonlitigasi) 

merupakan hal yang baru. Namun, sebelum adanya LAPS 

SJK ini, penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya 

diatur dalam UUPK. UUPK telah menentukan suatu 
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lembaga, yaitu BPSK sebagai lembaga yang diberikan 

tugas dan kewenangan menyelesaikan sengketa di luar 

pengadilan antara konsumen dan pelaku usaha, 

walaupun keberadaan BPSK dalam penyelesaian sengketa 

konsumen di Indonesia mengalami banyak kendala dan 

problematika di lapangan (Helmi, 2015: 79).  
 

BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa 

konsumen menurut UUPK pada dasarnya juga memiliki 

kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen yang 

berkaitan dengan produk jasa. Sengketa konsumen yang 

berkaitan dengan jasa antara lain sengketa yang berkaitan 

dengan perbankan, pembiayaan dan asuransi. Konsumen 

di bidang perbankan, pembiayaan, dan asuransi pada 

dasarnya merupakan konsumen di sektor jasa keuangan 

yang dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir 

menurut UUPK. 
 

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen terkait 

dengan pemilihan forum penyelesaian sengketa 

konsumen dalam UUPK, pada dasarnya merupakan 

pilihan dari konsumen. Konsumen dapat memilih 

menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan 

(litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi), yaitu 

melalui BPSK. Namun demikian, UUPK membatasi pihak 

yang dapat mengajukan gugatan ke BPSK hanyalah 

konsumen akhir (end user) atau ahli warisnya, bukan 

sebagai pelaku usaha. 
 

Hak konsumen dalam menentukan pilihan forum 

penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan 

ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di 

Indonesia pada dasarnya merupakan hak dari konsumen. 
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Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam POJK Nomor 

61 Tahun 2020 dan UUPK, sama-sama memberikan hak 

kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa 

konsumen baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar 

pengadilan (nonlitigasi), dalam hal akan menempuh 

penyelesaian sengketanya di luar pengadilan (nonlitigasi), 

maka apakah melalui LAPS SJK atau melalui BPSK. 

Namun, jika dilihat dari ketentuan yang mengaturnya 

bahwa hak konsumen untuk memilih penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan, yaitu melalui 

LAPS SJK hanya diatur dalam peraturan setingkat 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan hak 

konsumen untuk memilih menyelesaikan sengketa 

konsumen di luar pengadilan di BPSK diatur dalam suatu 

undang-undang, yaitu UUPK. Jika terdapat pertentangan 

diantara keduanya, terkait dengan hak konsumen untuk 

memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, maka seharusnya UUPK yang digunakan 

sebagai acuan, artinya konsumen dapat tetap memilih 

menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK. Namun, jika 

dikaji lebih dalam ternyata pengaturan mengenai 

penyelesaian sengketa konsumen dalam POJK Nomor 61 

Tahun 2020 juga mendapatkan dasar hukum dan 

diperintahkan oleh UU OJK, sehingga konsumen di sektor 

jasa keuangan dalam hal sebagai konsumen akhir juga 

tetap dapat memilih menyelesaikan sengketa konsumen 

di luar pengadilan melalui LAPS SJK. 
 

Hak konsumen di sektor jasa keuangan untuk 

memilih menyelesaikan sengketa konsumen di luar  

pengadilan yang diatur dalam UUPK dan UU OJK 

tidaklah secara mutlak dipakai oleh konsumen, namun 
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harus dipilah apakah konsumen sektor jasa keuangan 

tersebut sebagai konsumen akhir ataukah konsumen 

antara. Konsumen di sektor jasa keuangan yang 

merupakan konsumen akhir sebagai dimaksud dalam 

UUPK, antara lain konsumen di sektor perbankan, 

pembiayaan dan asuransi dalam hal penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan dapat memilih 

menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK atau 

melalui LAPS SJK. Namun bagi konsumen sektor jasa 

keuangan yang bukan merupakan konsumen akhir 

sebagaimana dimaksud dalam UUPK hanya dapat 

memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan melalui LAPS SJK. 
 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut 

penulis tidak perlu lagi diperdebatkan atau 

dipermasalahkan terkait adanya polemik dualisme 

kewenangan penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa 

keuangan secara nonlitigasi di luar pengadilan antara 

BPSK dan LAPS SJK. Karena baik BPSK maupun LAPS 

SJK sama-sama mempunyai kewenangan dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan 

berdasarkan ketentuan yang mengaturnya dan dapat 

dianalisis dari pengertian konsumen yang berbeda dari 

masing-masing peraturan tersebut. Artinya BPSK 

berwenang menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa 

keuangan sepanjang penggugatnya adalah konsumen 

akhir (end user) sebagaimana dimaksud dalam UUPK. 

Begitu juga LAPS SJK berwenang menyelesaikan sengketa 

konsumen sektor jasa keuangan, baik itu konsumen akhir 

(end user) maupun konsumen antara sebagaimana 

dimaksud dalam UU OJK. 
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III. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan Ditinjau Dari Konsep 

Undang-Undang Payung (Umbrella Act) dan Asas 

Lex Specialis Derogat Legi Generali 

Undang-undang yang dibuat tentu saja mengatur 

norma hukum mengenai satu objek hukum atau hal 

tertentu saja, bukan berbagai objek hukum atau berbagai 

hal sekaligus. Dalam tata urutan peraturan perundang-

undangan, maka undang-undang itu sendiri dalam 

tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan 

menempati tingkatan setelah Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, 

undang-undang yang dibuat tidak membatalkan undang-

undang yang sederajat karena undang-undang adalah 

setingkat dan mengatur suatu hal atau persoalan. Apabila 

undang-undang yang baru dibuat untuk membatalkan 

undang-undang yang ada, maka tentu saja undang-

undang tersebut memuat norma untuk membatalkan 

undang-undang yang ada dan undang-undang yang 

membatalkan adalah undang-undang yang mengatur 

persoalan yang sama dengan undang-undang yang 

dibatalkan.  
 

Proses pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memenuhi syarat formil dan pelimpahan 

kewenangan melalui atribusi dan delegasi dalam materi 

muatan peraturan perundang-undangan (Koentoro, 2004: 

26). Hal ini akan berimplikasi secara tidak langsung yang 

menimbulkan penurunan mutu sebuah produk peraturan 

perundang-undangan serta menimbulkan peraturan 

perundang-undangan yang sifatnya sektoral akibat tidak 
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adanya harmonisasi materi muatan serta kewenangan 

yang langsung diberikan kepada organ negara. 
 

Pada saat terjadinya tumpang tindih dan disharmoni 

dalam peraturan perundang-undangan, maka pemaknaan 

asas-asas menjadi sangat strategis untuk menentukan 

aturan mana yang harus dijadikan dasar dan dijadikan 

patokan. Pada saat aturan tidak lagi memberikan 

kepastian untuk menentukan sesuatu hal benar atau salah, 

maka ajaran-ajaran hukum (asas, teori dan filsafat) 

memiliki peran yang penting sebagai alat analisis. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hukum sebagai aturan  

harus berlandaskan hukum sebagai ajaran dalam 

pembentukan dan pelaksanaannya. 
 

Undang-undang yang mengatur secara menyeluruh 

dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan 

yang lain atau suatu jenis peraturan perundang-undangan 

yang mampu menampung berbagai macam peraturan 

mengenai suatu issue tertentu agar tercipta harmonisasi di 

dalamnya disebut sebagai Undang-Undang Payung 

(umbrella act). Undang-Undang Payung (umbrella act) 

mirip atau hampir sama dengan undang-undang pokok, 

tetapi undang-undang pokok berasal dari sistem hukum 

Eropa Kontinental, sedangkan Undang-Undang Payung 

berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Undang-Undang 

Payung memberikan arahan  dan pedoman dari setiap 

persoalan satu issue hukum, sehingga argumentasi  

dengan adanya umbrella act, maka dapat dibangun 

keselarasan atau keserasian berbagai peraturan 

perundang-undangan sehingga peraturan tidak menjadi 

kacau, saling bertentangan antara satu undang-undang 

dengan undang-undang lain, tidak jalan sendiri dan tidak 

mengabaikan kepastian hukum kepada masyarakat. 
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Dalam kajian teoretik, Undang-Undang Payung 

(umbrella act, umbrella provision, raamwet, modewet) biasa 

juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok. Undang-

undang ini diharapkan menjadi sandaran atau batu uji 

sehingga dapat memayungi undang-undang yang 

berkaitan dengan teknis daripada undang-undang 

tersebut, sehingga kemudian dikenal sebagai Undang-

Undang Payung.  Istilah Undang-Undang Payung 

menimbulkan perdebatan, di mana sebagian ahli menolak 

penerapan Undang-Undang Payung, argumentasinya 

adalah undang-undang hanyalah mengikat peraturan 

yang berkaitan di dalam undang-undang itu sendiri. 

Sehingga tidak relevan menjadikan undang-undang yang 

lain sebagai sandaran atau dasar hukum untuk undang-

undang berkaitan itu sendiri.  Selain itu juga, Undang-

Undang Payung dikenal di dalam sistem hukum Anglo 

Saxon yang mendasarkan kepada Yurisprudensi. Asas ini 

kemudian tidak sesuai di dalam sistem Eropa Kontinental. 

Namun sebagian ahli menyetujui dengan argumentasi 

dengan adanya Undang-Undang Payung, maka dapat 

dibangun keserasian atau keselarasan berbagai peraturan 

perundang-undangan sehingga peraturan tidak menjadi 

kacau, saling bertentangan antara satu undang-undang 

dengan undang-undang lain, jalan sendiri dan 

mengabaikan kepastian hukum kepada masyarakat. 

Selain itu juga adanya Undang-Undang Payung 

memberikan arahan dan pedoman dari setiap persoalan 

satu issue hukum. Undang-Undang Payung telah 

mendapatkan tempat, sehingga menjadi tidak relevan lagi 

mempersoalkan Undang-Undang Payung dalam sistem 

hukum perundang-undangan. 
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Pengaturan perlindungan konsumen telah diatur 

dalam UUPK yang merupakan payung hukum (umbrella 

act) perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK sebagai 

Undang-Undang Payung ini diharapkan menjadi atau 

sebagai sandaran dan baju uji yang dapat memayungi 

undang-undang lainnya yang berkaitan secara teknis 

dengan UUPK. Pengaturan perlindungan konsumen 

dalam UUPK merupakan perlindungan konsumen atas  

barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Konsumen 

di bidang jasa yang dimaksud dalam UUPK antara lain 

konsumen di bidang perbankan, pembiayaan, asuransi 

dan lain-lain. Salah satu bentuk perlindungan yang 

diberikan oleh UUPK adalah terkait dengan penyelesaian 

sengketa konsumen. Dalam Penjelasan UUPK disebutkan 

bahwa UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan 

akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan 

konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen ini  telah ada 20 

(dua puluh) undang-undang yang materinya melindungi 

kepentingan konsumen. Di kemudian hari masih terbuka 

kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang 

pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang 

melindungi konsumen. Dengan demikian, UUPK ini 

merupakan payung (umbrella act) yang mengintegrasikan 

dan memperkuat penegakan hukum di bidang 

perlindungan konsumen.  
 

Terminologi atau pengertian selalu diperlukan untuk 

memperjelas ruang lingkup dan pegangan dalam 

pembahasan suatu pokok permasalahan. Rumusan 

mengenai pengertian konsumen dari 2 (dua) undang-

undang tersebut tampak berbeda. UUPK tidak 
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memperbolehkan konsumen yang memakai barang 

dan/atau jasa dengan tujuan komersial, sedangkan UU 

OJK memperbolehkan konsumen memanfaatkan jasa 

dengan tujuan komersial. Artinya, jika pengertian 

konsumen pada UUPK hanya mencakup konsumen akhir, 

sedangkan pada UU OJK, konsumen bukan hanya 

konsumen akhir tetapi juga konsumen antara. Pemodal di 

pasar modal mendapatkan tempat sebagai konsumen 

dalam UU OJK. Dengan pengertian tersebut, pemodal 

sebagai konsumen di pasar modal mendapatkan 

perlindungan khusus dalam UU OJK. 
 

Adanya dua perbedaan pengertian konsumen dalam 

UUPK dan UU OJK, harus dilihat dalam kerangka hukum 

perlindungan konsumen. Hukum perlindungan 

konsumen merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah-

kaidah, lembaga dan proses yang mengatur kegiatan 

manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan 

terhadap konsumen. Hukum perlindungan konsumen 

tidak hanya terdapat dalam UUPK, melainkan juga 

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang juga melindungi konsumen. Begitu sebaliknya, 

perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan juga 

tidak bisa dilihat sebagai sesuatu peraturan perundang-

undangan yang berdiri sendiri. Hukum merupakan suatu 

sistem, merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang 

terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling 

berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang 

terorganisasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

kesatuan itu. Hukum bukanlah sekedar sekumpulan 

hukum yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi hukum 

harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain 

dalam sistem tersebut. 
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UUPK sebagai payung hukum perlindungan 

konsumen di Indonesia, pada dasarnya merupakan 

ketentuan hukum yang memayungi ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen. UUPK pada dasarnya 

merupakan ketentuan hukum yang sifatnya generalis 

terhadap undang-undang lain terkait dengan 

perlindungan konsumen jasa, termasuk di dalamnya 

sektor jasa keuangan. Hal ini mengingat bahwa UU OJK 

di dalamnya juga mengatur mengenai perlindungan 

konsumen yang lebih spesifik, yaitu khususnya konsumen 

di sektor jasa keuangan seharusnya dapat dipandang 

sebagai ketentuan hukum yang bersifat spesialis, karena 

mengatur perlindungan konsumen jasa khususnya jasa 

keuangan. Namun mengingat adanya perbedaan 

pengertian konsumen dalam kedua undang-undang 

tersebut, maka UU OJK pada dasarnya bukanlah sebagai 

ketentuan spesialis dari ketentuan UUPK.  
 

Undang-Undang Payung tidak tepat disandingkan 

dengan asas “lex specialis derogat legi generali”. Undang-

Undang Payung merupakan undang-undang yang 

mengatur dengan issue hukum tertentu. Sehingga 

penerapan asas ini menjadi tidak relevan.  Selain itu juga 

dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Payung, 

maka sinkronisasi maupun keselarasan antara satu 

undang-undang dengan undang-undang lain menjadi 

baik. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat di Indonesia.  
 

Menurut Bagir Manan (1999: 22) bahwa dalam hal 

peraturan perundang-undangan yang sederajat 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
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sederajat lainnya, maka berlaku peraturan perundang-

undangan yang terbaru dan peraturan perundang-

undangan yang lama dianggap telah dikesampingkan 

sesuai dengan asas lex posterior derogate priori. Dalam hal 

suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur 

bidang-bidang yang merupakan kekhususan dari bidang-

bidang umum yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang sederajat, maka yang berlaku adalah 

peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang 

khusus tersebut sesuai dengan asas lex specialis derogat legi 

generali. Asas lex specialis derogat legi generali mengandung 

makna bahwa undang-undang istimewa/khusus 

didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang 

umum (Gokkel, 1986: 63). Sedangkan menurut Shidarta 

dan Petrus Lakonawa, bahwa struktur atas asas lex specalis 

derogat legi generali menunjukkan bahwa hierarki undang-

undang dalam arti materiil (lex) di sini haruslah sejajar. 

Jika secara hierarkis, undang-undang ini tidak lagi sejajar, 

maka asas ini tidak dapat digunakan. 
 

Bagir Manan (2004: 56)  juga menegaskan, bahwa 

ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas 

lex specialis derogat legi generali, yaitu:   

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan 

hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur 

khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 

2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat 

dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-

undang dengan undang-undang); 

3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam 

lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex 

generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
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dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-

sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. 
 

Prinsip hukum yang harus dipegang teguh di dalam 

setiap negara hukum adalah peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah selalu melaksanakan apa 

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang 

lebih rendah tidak boleh menyimpang atau 

mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau 

pembentukan hukum, di samping harus memenuhi asas-

asas dan norma-norma tertentu, maka pembahasannya 

adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. 

Kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan 

umum, yaitu dapat berupa penambahan ataupun 

perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku (Pelu, 

2007: 57-58). 
 

Menurut hierarki norma hukum yang berlaku sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Hans Kelsen secara 

gamblang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan 

hierarki norma hukum,   mengemukakan stufentheorie 

mengenai jenjang norma hukum itu berjenjang-jenjang 

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. 

Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih 
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tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang 

lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu 

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat 

hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). Demi 

kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu 

peraturan tidak bertentangan dengan peraturan baik yang 

di atas, maupun dengan peraturan di sampingnya 

(Rajagukguk, 2009: 96). 
 

Dalam konteks perlindungan konsumen, UUPK 

kaya dengan berbagai doktrin hukum sebagai implikasi 

dari politik hukum yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dalam menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan yang membawa misi demokrasi ekonomi 

Indonesia serta keberpihakan kepada konsumen sebagai 

bentuk tindakan afirmatif (yang menguatkan dan 

mengesahkan) sehingga banyak menerobos doktrin-

doktrin hukum konvensional. UUPK juga mengingatkan 

kita bahwa doktrin hukum lama perlu dikoreksi. Dalam 

perkembangan hukum,  hubungan antara undang-undang 

yang satu dengan undang-undang lainnya tidak dapat 

dilihat secara sederhana, apakah lex specialis atau lex 

generalis. Hal yang sama juga terjadi pemahaman tradisi 

Civil Law dan Common Law karena faktanya hukum zaman 

sekarang telah terjadi keterpaduan untuk saling 

mendekati dan mempertipis perbedaan antara tradisi Civil 

Law System dan Common Law System, bahkan melahirkan 

tradisi-tradisi hukum nasional tiap-tiap negara. 
 

Praktik di lapangan sering terjadi adanya ego 

sektoral, di mana masing-masing institusi atau lembaga 

mengeluarkan atau menerapkan asas “Lex specialis derogat 
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legi generali”, sehingga kemudian mendasarkan bahwa 

institusi atau lembaga merekalah yang paling berwenang 

membicarakan sektor tertentu. Secara sekilas, asas yang 

digunakan tidak salah, namun yang dilupakan masing-

masing pihak adalah di dalam praktik perundang-

undangan di Indonesia dikenal juga Undang-Undang 

Payung. 
 

Asas lex specialis derogat legi generali  dalam 

pelaksanaannya masih menimbulkan perbedaan pendapat 

berkenaan dengan makna specialis (khusus), apakah 

makna khusus ini dimaknai khusus dari kewenangan, 

judul peraturan perundang-undangan atau khusus dari 

kompetensi materi muatan dalam peraturan perundang-

undangan yang merujuk pada urusan yang menjadi 

kewenangan suatu organ negara dalam arti luas.  
 

Penulis sependapat dengan Inosentius Samsul, 

bahwa jika memposisikan UU OJK dan UUPK dalam asas 

lex specialis derogat legi generali berarti akan mereduksi 

makna dari kehadiran kedua undang-undang tersebut. 

Jika dikaji dari Penjelasan Umum UUPK yang 

menyatakan, Dengan demikian, Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen ini merupakan payung (umbrella 

act) yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan 

hukum di bidang perlindungan konsumen.”, maka ini 

berarti bahwa hubungan kedua undang-undang ini 

bersifat komplementer, saling menguatkan, dan bukan 

saling meniadakan yang dianut dalam asas lex specialis 

derogat legi generali. POJK Nomor 61 Tahun 2020 mengatur 

tentang LAPS SJK, namun kehadiran LAPS SJK tersebut 

tidak menghilangkan kewenangan BPSK yang lahir 

berdasarkan UUPK. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

beberapa ketentuan (Samsul, 2018) sebagai berikut: 
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1. Pasal 41 Peraturan OJK No. 1/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  

mengatur pembatasan nilai sengketa yang diajukan 

ke LAPS SJK. Sementara itu, penyelesaian sengketa 

konsumen melalui BPSK pada saat ini belum ada 

pembatasan jumlah nilai sengketa; 

2. Pasal 41 huruf d Peraturan OJK No. 1/2013 terdapat 

rumusan yang menggambarkan pengakuan lembaga 

mediasi lain, yaitu “Pengaduan yang diajukan bukan 

merupakan sengketa sedang dalam proses atau 

pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau 

peradilan atau, lembaga mediasi lainnya.” Adanya 

kata lembaga mediasi lain dapat dimaksudkan 

BPSK; 

3. Tidak ada satu pun pasal dalam POJK Nomor 61 

Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dengan 

terbentuknya LAPS SJK, maka BPSK tidak 

berwenang menangani sengketa konsumen sektor 

jasa keuangan. 
 

Dengan terbentuknya LAPS SJK tidak 

menghilangkan kewenangan BPSK menyelesaikan 

sengketa jasa keuangan sebab dasar hukum pembentukan 

kedua lembaga itu bukan dalam ranah doktrin lex specialis 

dan lex generalis.  Penyelesaian melalui LAPS SJK masih 

bersifat imbauan. Pembentukan LAPS SJK tetap dilandasi 

atas kebebasan dan pilihan sukarela serta kesepakatan 

para pihak dalam menentukan lembaga yang 

menyelesaikan sengketa konsumen, baik yang ditentukan 

sebelum maupun setelah terjadi sengketa. Polemik yang 

terjadi perlu diselesaikan melalui sosialisasi maksud dan 

tujuan dari pembentukan LAPS SJK. 
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Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh LAPS SJK 

sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa 

konsumen di sektor jasa keuangan, ada pakar atau 

beberapa kalangan yang menyatakan hal tersebut 

merupakan lex specialis terhadap kewenangan BPSK 

dalam menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa 

keuangan. Penulis tidak sependapat dengan pakar atau 

beberapa kalangan tersebut, karena menurut penulis 

secara hierarkis LAPS SJK dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih 

rendah yakni POJK Nomor 61 Tahun 2020, bermuatan 

norma-norma hukum yang tidak mungkin dapat 

mengesampingkan norma-norma hukum yang telah 

diatur dalam undang-undang yang derajatnya lebih 

tinggi, yaitu UUPK. 
 

Pemberian kedudukan sebagai lex specialis terhadap 

kewenangan LAPS SJK, tidak dapat diterima dari segi 

ilmu hukum.  Kewenangan LAPS SJK sebagai lex specialis  

tersebut  tidak  menerapkan asas  konsistensi (taat asas),  

sekaligus melanggar asas lex superior derogat legi inferior, 

yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 

hukum yang lebih tinggi tingkatannya (lex superior) dapat 

mengesampingkan hukum yang lebih rendah 

tingkatannya (lex inferior). 
 

Dengan demikian kewenangan LAPS SJK dalam 

program penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa 

keuangan, secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai 

aturan hukum khusus (lex specialis)  terhadap BPSK yang 

kewenangannya diatur dalam UUPK.  Dalam keadaan 

demikian, menjadi sangat penting untuk dilakukan 

harmonisasi hukum, agar dapat selalu taat pada asas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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hukum.  Melalui harmonisasi hukum akan tercipta 

keharmonisan,  keserasian,  keseimbangan dan ketaatan 

asas, serta keterpaduan hukum dalam kerangka sistem 

hukum nasional, sebagai instrumen untuk menciptakan 

kebenaran, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan 

masyarakat. 
 

Penulis berpendapat bahwa walaupun terbit suatu 

peraturan baru yang mengatur tentang penyelesaian 

sengketa konsumen sektor jasa keuangan itu setingkat 

atau sederajat dengan peraturan sebelumnya, tidak 

otomatis dapat mengesampingkan peraturan sebelumnya, 

tetapi harus memuat norma untuk membatalkan 

peraturan yang ada, apalagi kalau peraturan baru tersebut 

tingkatannya atau hierarkinya di bawah peraturan lama. 
 

Kehadiran LAPS SJK dalam khasanah model 

alternatif penyelesaian sengketa konsumen merupakan 

suatu conditio sine qua non, seiring dengan berkembang 

dan pesatnya bisnis sektor jasa keuangan dalam sistem 

perekonomian nasional Indonesia. Pesatnya 

perkembangan bisnis sektor jasa keuangan telah 

diproteksi dengan lahirnya UU OJK. Dalam 

konsideransnya disebutkan bahwa pemberlakuan 

undang-undang ini membawa harapan dan kepastian 

terhadap terselenggaranya kegiatan di sektor jasa 

keuangan  yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 

serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh 

secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi 

kepenngan konsumen dan masyarakat. 
 

Penulis memberikan jalan tengah untuk memberikan 

ruang-ruang kepada para pihak untuk menentukan 

pilihan penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa 
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keuangan, di mana sepanjang belum ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang 

kewenangan absolut dari lembaga penyelesaian sengketa 

konsumen sektor jasa keuangan, maka masing-masing 

lembaga yaitu BPSK atau LAPS SJK diberi kewenangan 

untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa 

konsumen sektor jasa keuangan sesuai dengan 

kewenangan sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya. BPSK berwenang untuk 

menerima, memeriksa dan memutus sengketa konsumen 

sektor jasa keuangan sesuai dengan UUPK sepanjang 

bahwa konsumennya adalah hanya konsumen akhir (end 

users), sedangkan LAPS SJK juga berwenang untuk 

menerima, memeriksa dan memutus sengketa konsumen 

sektor jasa keuangan baik itu konsumen akhir (end users) 

maupun konsumen antara.  
 

IV. Kesimpulan 

Supaya tidak ada lagi perdebatan terkait 

kewenangan absolut antara BPSK dan LAPS SJK dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan, 

maka penulis mengusulkan dalam Revisi Perubahan 

UUPK (yang sekarang masuk dalam Program Legislasi 

Nasional Tahun 2021) harus disebutkan norma secara 

tegas bahwa BPSK hanya berwenang menerima, 

memeriksa dan memutus sengketa terkait pemakaian 

barang dan/atau jasa oleh konsumen akhir (end users), 

kecuali konsumen sektor jasa keuangan yang kewenangan 

absolutnya diserahkan kepada LAPS SJK. Begitu juga 

dalam Revisi UU OJK maupun Revisi POJK yang 

mengatur LAPS SJK harus disebutkan secara tegas norma 

yang menyatakan bahwa LAPS SJK adalah lembaga yang 
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memiliki kewenangan mutlak atau absolut dalam 

menerima, memeriksa dan memutus sengketa sektor jasa 

keuangan dengan dapat menerapkan asas Lex specialis 

derogat legi generali. Sehingga dengan demikian lembaga di 

luar LAPS SJK tidak berwenang menerima, memeriksa 

dan memutus sengketa sektor jasa keuangan. 
 

Menurut penulis bahwa pelaksanaan amanat UU 

OJK yang berkaitan dengan aspek perlindungan 

konsumen secara hukum dapat diposisikan sebagai “lex 

specialis derogat legi generali” terhadap UUPK “hanya” 

dalam aspek perlindungan konsumen di sektor jasa 

keuangan “saja”, “bukan” terkait dengan penyelesaian 

sengketa konsumen sektor jasa keuangan yang 

mengesampingkan atau menghapuskan kewenangan 

BPSK dengan terbentuknya LAPS SJK. Meskipun 

demikian, dalam menjalankan kewenangan perlindungan 

konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, OJK 

tetap melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan 

seluruh stakeholders lainnya seperti Bank Indonesia dan 

Kementerian/Lembaga Negara terkait, agar tercipta 

pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa 

keuangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta 

berkepastian hukum. 
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