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ABSTRACT 

Coastal areas are one of the potential resources in Indonesia. Coastal areas have 
an understanding of a transition region between land and sea. The potential for 
development in coastal and marine areas in general consists of three groups: 
renewable resources such as fisheries, mangrove forest and coral reefs, non-
renewable resources such as petroleum, gas and other mining products, and 
environmental services such as tourism and sports. However, current utilization is 
a trend that threatens the sustainable capacity of such ecosystems, such as water 
pollution, overfishing, physical degradation of major coastal habitats (mangrove 
and coral reefs), and coastal abrasion. It should be related institutions understand 
that the marine sector in an economic perspective is not only limited to marine 
business interests alone, but viewed the maritime sector economically as a socio-
economic power that is able to realize the welfare of the nation. So that the marine 
development policy is not only based on the increase of output alone without giving 
maximum contribution to the nation's prosperity and able to answer the demands 
of sustainable development. One of the implications of the law is the emergence of 
local government programs by reclaiming coastal areas or also called Beach 
reclamation. 
Keywords: reclamation, sustainable development, and SDG's 

 

ABSTRAK 

Wilayah pesisir merupakan salah satu sumber daya yang potensial di Indonesia. 
Wilayah pesisir memiliki pengertian suatu wilayah peralihan antara daratan dan 
lautan. Potensi pengembangan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara 
garis besar terdiri dari tiga kelompok yaitu:  sumber daya dapat pulih (renewable 
resources) seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang, sumber daya tak 
dapat pulih (non-renewable resources) seperti minyak bumi, gas dan hasil tambang 
lainnya, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) seperti pariwisata dan 
olahraga. Namun pemanfaatan saat ini terdapat kecendrungan yang mengancam 
kapasitas berkelanjutan (sustainable capacity) dari ekosistem tersebut, seperti 
pencemaran perairan, kondisi tangkap lebih (overfishing), degradasi fisik habitat 
pesisir utama (mangrove dan terumbu karang), dan abrasi pantai.  Sudah seharusnya 
instansi terkait memahami bahwa sektor kelautan dalam perspektif ekonomi tidak 
hanya sebatas kepentingan bisnis kelautan  saja,  akan  tetapi  memandang  sektor  
kelautan  secara  ekonomi politik sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang mampu 
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mewujudkan kesejahteraan bangsa. Sehingga kebijaksanaan pembangunan 
kelautan tidak hanya di dasarkan pada peningkatan output semata tanpa 
memberikan kontribusi maksimal bagi kemakmuran bangsa dan mampu menjawab 
tuntutan pembangunan berkelanjutan.  Salah satu implikasi dari undang-undang 
tersebut yaitu munculnya program pemerintah daerah dengan mereklamasi 
kawasan pesisir Pantai atau juga disebut reklamasi Pantai. 

Kata kunci: reklamasi, pembangunan berkelanjutan, dan SDG’s 

 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara 

maritim mempunyai garis pantai 
terpanjang keempat di dunia setelah 
Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia 
dengan panjang garis pantai 
mencapai 95.181 km. Wilayah Laut 
dan pesisir Indonesia mencapai ¾ 
wilayah Indonesia (5,8 juta km2 dari 
7.827.087 km2).1 Wilayah pesisir dan 
lautan Indonesia yang kaya dan 
beragam sumber daya alamnya telah 
dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia 
sebagai salah satu sumber bahan 
makanan utama, khususnya protein 
hewani, sejak berabad-abad lamanya. 
Selain menyediakan berbagai sumber 
daya tersebut, wilayah pesisir dan 
lautan Indonesia juga memiliki fungsi 
lain, seperti transportasi dan 
pelabuhan, kawasan industri, 
agribisnis dan agro industri, rekreasi 
dan pariwisata, serta kawasan 
pemukiman dan tempat pembuangan 
limbah.2 Hingga saat ini wilayah 
pesisir memiliki sumber daya dan 
manfaat yang sangat besar bagi 
kehidupan manusia.  

Wilayah pesisir merupakan 
salah satu sumber daya yang potensial 
di Indonesia. Wilayah pesisir 
																																																													

1 Ruchyat Deni Djakapermana, 
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan 
Ruang, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif 
Pengembangan Kawasan, Kementerian PU 

2 Rokhmin Dahuri, 
Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, 
untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan 
Pemikiran Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, 

memiliki pengertian suatu wilayah 
peralihan antara daratan dan lautan. 
Potensi pengembangan yang terdapat 
di wilayah pesisir dan lautan secara 
garis besar terdiri dari tiga kelompok 
yaitu:3 sumber daya dapat pulih 
(renewable resources) seperti 
perikanan, hutan mangrove dan 
terumbu karang, sumber daya tak 
dapat pulih (non-renewable 
resources) seperti minyak bumi, gas 
dan hasil tambang lainnya, dan jasa-
jasa lingkungan (environmental 
services) seperti pariwisata dan 
olahraga. Namun pemanfaatan saat 
ini terdapat kecendrungan yang 
mengancam kapasitas berkelanjutan 
(sustainable capacity) dari ekosistem 
tersebut, seperti pencemaran perairan, 
kondisi tangkap lebih (overfishing), 
degradasi fisik habitat pesisir utama 
(mangrove dan terumbu karang), dan 
abrasi pantai.4 Indonesia sebagai 
Negara kepulauan, menurut 
Supriharyono, diperkirakan 60% dari 
penduduk Indonesia hidup dan 
tinggal di daerah pesisir. Sekitar 
9.261 desa dari 64.439 desa yang ada 
di Indonesia dapat dikategorikan 
sebagai desa atau permukiman 
pesisir. Mereka ini kebanyakan 

Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi 
Pembangunan Indonesia, 2000, hlm. 1. 

3 Ibid., hlm 10. 
 
4 Syamsir Salam dan Amir 

Fadilah, Sosiologi Pedesaan, Jakarta: 
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2008, hlm. 194. 
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merupakan masyarakat tradisional 
dengan kondisi sosial ekonomi dan 
latar belakang pendidikan yang relatif 
sangat rendah. Sekitar 90% mereka 
hanya berpendidikan sampai sekolah 
dasar.5 Pembangunan kelautan 
selama tiga dasawarsa terakhir selalu 
diposisikan sebagai sektor pinggiran 
dalam pembangunan sosial-ekonomi. 
Dengan posisi semacam ini bidang 
kelautan yang didefinisikan sebagai 
sektor perikanan, pariwisata bahari, 
pertambangan laut, industri maritim, 
perhubungan laut, bangunan kelautan 
dan jasa kelautan, bukan menjadi arus 
utama dalam kebijakan pembangunan 
ekonomi nasional. Kondisi ini 
menjadi ironis mengingat hampir 
75% wilayah Indonesia merupakan 
lautan dengan potensi yang sangat 
besar serta berada pada posisi 
geopolitis yang  penting,  yakni  
antara  Lautan  Pasifik  dan  Lautan  
Hindia yang merupakan jalur vital 
perdagangan internasional.6 

Terlebih lagi dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah mengenai pengaturan 
pembagian tugas, tanggung jawab 
dan wewenang pemerintah kabupaten 
dan kota, yang kemudian 
disempurnakan oleh Undang- undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah yang memberi 
kewenangan penuh dalam 
pengelolaan sumber daya alam di 
kawasan pesisir dan lautan sampai 
dengan 12 mil laut untuk provinsi dan 
4 mil laut untuk kabupaten/kota.7 
Sudah seharusnya instansi terkait 
memahami bahwa sektor kelautan 
dalam perspektif ekonomi tidak 

																																																													
5 Supriharyono, Pelestarian dan 

Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah 
Pesisir Tropis. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2000,  hlm 4. 

6 Op.Cit., hlm. 195-196. 

hanya sebatas kepentingan bisnis 
kelautan  saja,  akan  tetapi  
memandang  sektor  kelautan  secara  
ekonomi politik sebagai kekuatan 
sosial-ekonomi yang mampu 
mewujudkan kesejahteraan bangsa. 
Sehingga kebijaksanaan 
pembangunan kelautan tidak hanya di 
dasarkan pada peningkatan output 
semata tanpa memberikan kontribusi 
maksimal bagi kemakmuran bangsa 
dan mampu menjawab tuntutan 
pembangunan berkelanjutan.8 Salah 
satu implikasi dari undang-undang 
tersebut yaitu munculnya program 
pemerintah daerah dengan 
mereklamasi kawasan pesisir pantai 
atau juga disebut reklamasi pantai. 

Sebenarnya reklamasi 
bukanlahlah suatu hal yang baru bagi 
warga DKI Jakarta. Reklamasi sudah 
dimulai pada tahun 1980 pada saat 
pembangunan pantai mutiara, lalu 
pada tahun 1981 pemerintah juga 
membangun kawasan utara ancol. 
Setelah sukses dengan kedua kegiatan 
reklamasi tersebut pemerintah 
membangun pantai indah kapuk pada 
tahun 1991 dan pada tahun 1995 
pemerintah membangun kawasan 
berikat marunda yang diperuntukan 
untuk kegiatan industri.   

Seiring dengan 
perkembangan peradaban, 
masyarakat membutuhkan lahan-
lahan baru dalam kegiatan sosial 
ekonominya, sedangkan lahan yang 
ada di daratan semakin terbatas. 
Dengan keadaan seperti ini 
masyarakat mulai memanfatkan 
wilayah pesisir untuk berbagai 
kepentingan, sehingga muncul 
permasalahan yang berkaitan dengan 

 
7 Pasal 18 Undang- undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
8 Op.Cit., hlm. 198. 
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penyediaan lahan bagi aktivitas sosial 
dan ekonomi masyarakat. Untuk 
memenuhi tuntutan kebutuhan akan 
lahan, menjadikan usaha 
mereklamasi pantai sebagai salah satu 
konsekuensi logis bagi penyediaan 
lahan baru aktifitas sosial-ekonomi 
masyarakat. 

Karena alasan itu pula mantan 
gubernur DKI Jakarta Wiyogo 
Atmodarminto mengajukan kegiatan 
untuk mereklamasi teluk utara Jakarta 
dengan total luas 2.700 ha yang 
nantinya akan digunakan pemerintah 
untuk berbagai pembangunan yang 
akan dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat DKI Jakarta. 
Namun rencana reklamasi yang 
diajukan oleh mantan gubernur 
Wiyogo Atmodarminto tersebut 
masih belum dapat terlaksana dengan 
baik.  

Seiring dengan desakan akan 
kebutuhan lahan yang semakin 
sedikit, wajar saja jika belakangan ini 
usaha untuk mereklamasi pantai 
muncul kembali. Reklamasi pantai 
memiliki beberapa pengertian. Dari 
segi bahasa kata reklamasi berasal 
dari bahasa Inggris yaitu reclamation 
yang berarti pekerjaan memperoleh 
tanah. Jadi reklamasi pantai dapat 
diartikan sebagai pekerjaan untuk 
mendapatkan bidang lahan dengan 
luasan tertentu di daerah pesisir dan 
laut.   Menurut  Sekretaris  Direktorat 
Jenderal Penataan Ruang, 
Kementrian PU,9  Reklamasi 
merupakan subsistem dari sistem 
pantai, sedangkan dalam hukum 
positif di Indonesia pengaturan 
mengenai reklamasi dapat dilihat 
dalam pasal 1 angka 23 Undang-
Undang No. 27 Tahun  2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil memberikan 
																																																													

9 Ruchyat Deni Djakapermana, 
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan 

definisi bahwa  reklamasi adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh orang 
dalam rangka meningkatkan manfaat 
sumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan social ekonomi 
dengan cara pengurugan, 
pengeringan lahan, atau drainase. 
Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa 
hanya dapat dilaksanakan jika 
manfaat sosial dan ekonomi yang 
diperoleh lebih besar dari biaya sosial 
dan biaya ekonominya. Namun 
demikian, pelaksanaan reklamasi 
juga wajib menjaga dan  
memperhatikan  beberapa  hal  seperti 
(a) keberlanjutan kehidupan dan 
penghidupan masyarakat, (b) 
keseimbangan antara kepentingan 
pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan pesisir, serta persyaratan 
teknis pengambilan, pengerukan, dan 
penimbunan materil. 

Beberapa aturan yang 
mengatur mengenai reklamasi pantai 
yaitu terdapat dalam Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Undang- Undang 
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, yang merupakan  pedoman 
atau petunjuk bagi daerah untuk 
mengatur, mengendalikan dan 
menata wilayahnya dalam satu 
kesatuan mata ekosistem. Reklamasi 
juga harus mengacu kepada Undang-
Undang No. 27 Tahun  2007 tentang. 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah 
diubah dengan  Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan dan 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 

Ruang, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif 
Pengembangan Kawasan, Kementerian PU. 
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yang mengatur tentang perlindungan 
terhadap aset baik berupa jiwa, raga, 
harta sehingga ancaman bencana 
yang ada di wilayah pesisir dapat 
diminimalisir, kemudian Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 
28/Permen-KP/2014 

Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 1999 merupakan peraturan 
yang mengatur pembatasan kegiatan 
manusia termasuk industri yang dapat 
menimbulkan pencemaran dan/atau 
perusakan mutu laut. Peraturan 
Pemerintah No. 19 Tahun 1999 
dirancang untuk melindungi mutu 
laut, yang meliputi upaya atau 
kegiatan pengendalian pencemaran 
dan/atau perusakan laut dengan 
tujuan untuk mencegah atau 
mengurangi turunnya mutu laut dan 
rusaknya sumberdaya laut. 
Perlindungan mutu laut harus 
didasarkan pada baku mutu air laut, 
kriteria baku kerusakan laut dan 
status mutu laut. Perlu diketahui 
bahwa muatan materi peraturan 
perundang-undangan yang satu 
dengan yang lainnya memiliki 
kesesuaian, bahwa pelaksanaan 
kegiatan reklamasi wilayah peisisir 
dan pulau-pulau kecil harus 
memperhatikan aspek sosial, 
lingkungan dan ekonomi. Fokus 
utama pelaksanaan kegiatan 
reklamasi ialah mampu menjaga dan 
memperhatikan keberlanjutan 
kehidupan dan penghidupan 
masyarakat, keseimbangan antara 
kepentingan pemanfaatan dan 
kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan pesisir dan pulau-pulau 
kecil serta persyaratan teknis 
pengambilan, pengerugan dan 
penimbunan material sebagaimana 
yang diatur secara umum pada 
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 

dan diatur secara rinci pada 
pengaturan teknis di bawahnya. 

Apabila reklamasi dilakukan 
berdasarkan peraturan-peraturan 
tersebut diatas maka reklamasi 
bukanlah fenomena yang menakutkan 
dan reklamasi dapat menjadi sebuah 
jalan menuju masa depan wilaya 
pesisir. Akan tetapi sayangnya pada 
tahap pelaksanaan, kegiatan 
reklamasi teluk utara Jakarta yang 
sedang berjalan melanggar hal-hal 
yang telah diatur, diantaranya adalah 
: 
1. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 

Melanggar Hak untuk Bertempat 
Tinggal dan Mendapatkan 
Lingkungan yang Baik dan Sehat 
yang Dijamin Konstitusi. 

2. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Pasal 36 ayat (1) UU 
No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

3. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Pasal 31 UU No. 32 
Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

4. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Peraturan Menteri PU 
No. 40/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Perencanaan Tata 
Ruang Kawasan Reklamasi 
Pantai dan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 
2013 tentang Jenis Rencana 
Usaha dan Kegiatan yang Wajib 
Memiliki Analisis mengenai 
Dampak Lingkungan. 

5. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar UU No. 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil 

6. Keppres 52 Tahun 1995 tentang 
Reklamasi Pantai Utara Jakarta 
yang menjadi dasar adanya 
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proyek reklamasi di Teluk 
Jakarta bertentangan dengan 
Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 
1984 tentang Rencana Umum 
Tata Ruang Jakarta Tahun 1985-
2005. 

7. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Peraturan Presiden 
No. 122 Tahun 2012. Bahwa 
Pemerintah Daerah, dalam hal ini 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
tidak berwenang mengeluarkan 
izin reklamasi. Dalam proyek 
reklamasi, yang berhak 
mengeluarkan izin pelaksanaan 
reklamasi adalah Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 
(2), (3), dan (4) Peraturan 
Presiden No. 122 Tahun 2012 
tentang Reklamasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Hal ini membuat Gubernur DKI 
Jakarta tidak memiliki 
kewenangan dalam 
mengeluarkan izin reklamasi di 
Teluk Jakarta. Namun, faktanya 
Gubernur Jakarta telah 
mengeluarkan empat izin untuk 
empat Pulau yaitu Pulau G, F, I, 
dan K. 

 DKI Jakarta dengan desakan 
pertambahan penduduk yang pesat, 
meningkatnya kebutuhan lahan, 
sulitnya proses pembebasan tanah 
guna mendapatkan lahan bagi 
pengembangan kota Jakarta, telah 
mendorong Pemerintah DKI Jakarta 
membuat kebijakan untuk 
mengembangkan wilayah utara bagi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

																																																													
10 Sapto Supono, Model Kebijakan 

Pengembangan Kawasan Pantai Utara 
Jakarta Secara Berkelanjutan, Desertasi 
pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Bogor, 2009, tidak 
dipublikasikan. 

Pertumbuhan ekonomi diperlukan 
untuk menopang keberlanjutan kota 
dan untuk mendorong Jakarta sejajar 
dengan kota- kota besar di lingkungan 
dunia internasional.10 Kebijakan ini 
ditandai dengan munculnya program 
pemerintah daerah dengan 
mereklamasi wilayah Pantai Utara 
Jakarta.  Kebutuhan akan lahan ini 
akan meningkatkan harga tanah 
bahkan melebihi biaya pembangunan. 
Penghasilan dari penjualan lahan baru 
ini adalah sumber dana yang akhirnya 
digunakan untuk membiayai 
reklamasi pantai sekaligus 
penyerasian dari wilayah.11 

Rencana pengembangan 
reklamasi pantai di wilayah Pantai 
utara Jakarta seluas 2.700 Ha 
merupakan upaya Pemerintah DKI 
Jakarta untuk meningkatkan kualitas 
lingkungan Pantai Utara Jakarta dan 
mewujudkan kota pantai (waterfront 
city) yang dapat berdiri sejajar dengan 
kota-kota pantai di Asia Pasifik 
seperti Sidney, Singapura dan 
Hongkong serta dapat mewujudkan 
Jakarta sebagai kota pantai yang 
berkelanjutan (sustainable) serta 
dapat berdiri sejajar dan bersaing 
dengan kota-kota lain di dunia. 

Reklamasi pantai utara akan 
menimbun laut Teluk Jakarta seluas 
2.700 ha. Batas wilayah reklamasi 
yaitu dari batas wilayah Tangerang 
sampai dengan Bekasi yang dibagi 
menjadi tiga kawasan yaitu zona barat 
(west zone), zona tengah (central 
zone), dan zona timur (east zone) 
dengan uraian sebagai berikut :12 

11 A. R. Soehoed, Bunga Rampai 
Pembangunan : Antara Harapan dan 
Ancaman Masa Depan, Jakarta : Puri Fadjar 
Mandiri dan FTUI, 2002, hlm. 187. 

12 Anonim Undergraduated 
Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 
Surabaya, pdf. 
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1. Zona Barat, termasuk daerah proyek 
Pantai Mutiara dan proyek Pantai 
Hijau di daerah Pluit serta wilayah 
Pelabuhan Muara Angke dan daerah 
proyek Pantai Indah Kapuk, dimana 
yang merupakan daerah reklamasi 
adalah daerah laut seluas kira-kira 
1000 ha (kira-kira 6,5 km x 1,5 km). 

2. Zona Tengah, meliputi wilayah 
Muara Baru dan wilayah Sunda 
Kelapa, begitu pula daerah Kota, 
Ancol Barat dan Ancol Timur hingga 
pada batas daerah Pelabuhan Tanjung 
Priok, dimana yang merupakan 
daerah reklamasi adalah daerah laut 
seluas kira-kira 1400 ha (kira-kira 8 
km x 1,7 km). 

3. Zona Timur, yang meliputi wilayah 
Pelabuhan Tanjung Priok ke Timur 
termasuk daerah Marunda dengan 
luas daerah laut yang akan 
direklamasi kurang lebih 300 ha 
(kira-kira 3 km x 1 km). 

Reklamasi pantai menurut 
Suhud (1998), dilakukan dengan 
tujuan 1) memperoleh lahan baru 
yang dapat mengurangi tekanan atas 
kebutuhan lahan di bagian kota yang 
sudah padat; 2) menghidupkan 
kembali transportasi air sehingga 
beban transportasi darat akan 
berkurang; 3) membuka peluang 
pembangunan nilai tinggi; 4) 
meningkatkan pariwisata bahari; 5) 
meningkatkan pendapatan daerah; 6) 
meningkatakan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat di sekitar 
kawasan pantai maupun ekonomi 
perkotaan; dan 7) meningkatkan 
social ekonomi masyarakat. 

Pembangunan kawasan 
komersial jelas akan mendatangkan 
banyak keuntungan ekonomi bagi 
wilayah tersebut. Asumsi yang 
digunakan disini adalah semakin 
banyak kawasan komersial yang 
																																																													

13 
www.ajarekonomi.com/2016/01/sustainable-

dibangun maka dengan sendirinya 
juga akan menambah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Reklamasi 
memberikan keuntungan dan lahan 
bagi kota dalam rangka penyediaan 
lahan untuk berbagai keperluan 
(pemekaran kota), penataan daerah 
pantai, pengembangan wisata bahari, 
dan lain-lain. Namun perlu diingat 
bagaimanapun juga reklamasi adalah 
bentuk campur tangan manusia 
(intervensi) terhadap keseimbangan 
lingkungan alamiah pantai yang 
selalu dalam keadaan seimbang 
dinamis sehingga akan melahirkan 
perubahan ekosistem seperti 
perubahan pola arus, erosi, dan 
sedimentasi pantai dan berpotensi 
gangguan lingkungan. 

Pembangunan sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pada dasarnya 
merupakan kegiatan pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan 
hidup yang berdampak pada 
perubahan fungsi lingkungan hidup. 
Oleh karenanya, pola dan cara-cara 
membangunlah yang akan 
menentukan besaran dampak yang 
akan terjadi pada lingkungan hidup. 
Dalam rangka mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan, 
dewasa ini pemerintah 
mengelaborasikan konsep 
Suistanable Development Goals 
(SDG’s).13  

SDGs atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
merupakan agenda global 
menggantikan Millennium 
Development Goals (MDGs), yang 
sudah mengubah wajah dunia dalam 
15 tahun terakhir. Dunia yang 
semakin kompleks menempatkan 
agenda global ini menjadi kebutuhan 
seluruh dunia.  

development-goals.html di unggah pada 
tanggal 5 Juli 2017 
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Tujuan SDGs mencakup skala 
universal, dengan kerangka kerja 
yang utuh dalam membantu negara-
negara di dunia menuju 
pembangunan berkelanjutan, melalui 
tiga pendekatan, yakni pembangunan 
ekonomi, keterbukaan dalam tatanan 
sosial, serta keberlangsungan 
lingkungan hidup. Secara filosofis 
pembangunan berkelanjutan 
bermakna saling menghormati, 
menghargai, inklusif, dan berlaku 
adil. Dalam hal ini, tujuan 
pembangunan tidak hanya untuk saat 
ini dan hanya bagi golongan tertentu 
tapi juga memperhatikan 
keberlangsungan antar generasi dan 
menjaga keseimbangan dengan alam 
dan makhluk hidup lain. Adapun 
keadilan berarti pencapaian 
pembangunan di satu sisi tidak boleh 
mengorbankan tujuan lainnya. 

Meskipun sejumlah tatanan 
peraturan telah berupaya menjaga dan 
menghormati hak-hak lingkungan, 
namun dalam peng-aplikasiannya 
perencanaan tidak berjalan sebanding 
dengan perencanaan. Sebut saja 
reklamasi di Teluk Palu, Sulawesi 
Tengah yang berlangsung sekitar 
bulan Januari tahun 2015 yang lalu. 
Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan sejumlah pemerhati 
lingkungan seperti Yayasan 
Bonebula, mereka mengamati bahwa 
adanya beberapa bentuk kerusakan 
lingkungan sekitar kawasan pantai 
Talise. Diantaranya adalah: a) 
pencemaran pesisir pantai akibat 
kegiatan reklamasi; b) rusaknya 
habitat tanaman mangrove dan 
terumbu karang; dan c) semakin 
rendahnya cadangan ikan yang ada di 
sekitar area reklamasi. 

																																																													
14 Soerjono Soekanto, Pengantar 

Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1992), 
hlm. 250. 

 Pembangunan reklamasi tak 
ubahnya adalah dua sisi yang 
berbeda. Di satu sisi memiliki 
keuntungan yang sangat besar 
sebagai daerah pemekaran kawasan 
dari lahan yang semula tidak berguna 
menjadi daerah yang bernilai 
ekonomi tinggi. Dan disisi lain, jika 
tidak diperhitungkan dengan matang 
berdampak terhadap lingkungan yang 
mempengaruhi kondisi alam ke arah 
yang semakin memburuk. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk 
mengetahui lebih jauh dengan 
mengadakan penelitian mengenai 
pelaksanaan reklamasi teluk utara 
Jakarta. 
 

B. METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan bagian 

pokok ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk mengetahui dan 
memahami segala kehidupan, atau 
lebih jelasnya penelitian merupakan 
sarana yang dipergunakan oleh 
manusia untuk memperkuat, menguji, 
serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan.14 Untuk melengkapi 
penulisan skripsi ini agar tujuan dapat 
lebih terarah dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah, maka metode penulisan yang 
digunakan antara lain : 

1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan 

dalam penulisan skripsi ini 
disesuaikan dengan permasalahan 
yang diangkat didalamnya. Dengan 
demikian, penelitian yang 
dilaksanakan adalah penelitian 
yuridis normatif, yaitu penelitian 
yang menganalisa hukum positif yang 
tertulis.  
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2. Sumber Data 
Penyusunan skripsi ini, data 

dan sumber data yang digunakan 
adalah data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Data sekunder adalah 
mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian 
yang berwujud laporan dan 
sebagainya.15 

Bahan hukum primer yaitu 
bahan hukum yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan: 
a. Undang-Undang No. 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b. Undang- Undang No. 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang; 

c. Undang-Undang No. 27 Tahun  
2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil juncto Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 27 Tahun 2007; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan dan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan 
Bencana di bidang Hukum 
Lingkungan; 

e. Peraturan Pemerintah RI No. 47 
Tahun 1997 tentang rencana tata 
ruang nasional; 

f. Peraturan Menteri PU No. 
40/PRT/M/2007 mengenai 
pedoman perencanaan tata ruang 
kawasan reklamasi pantai; 

Bahan hukum sekunder yaitu 
bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum 
primer yakni hasil karya para ahli 
hukum berupa buku-buku, pendapat-

																																																													
15 Amiruddin dan Zainal Asikin, 

Pengantar Metode Penelitian Hukum, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 30. 

pendapat sarjana, yang berhubungan 
dengan pembahasan skripsi ini. 

Bahan hukum tersier atau bahan 
penunjang yaitu bahan hukum yang 
memberikan petunjuk atau penjelasan 
bermakna terhadap bahan hukum 
primer dan/atau bahan hukum 
sekunder yakni kamus hukum dan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penulisan 
ini, penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah penelitian kepustakaan 
(library research) yang merupakan 
pengumpulan data-data yang 
dilakukan melalui literatur atau dari 
sumber bacaan buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, karya ilmiah 
para ahli, artikel-artikel baik dari 
surat kabar, majalah, media 
elektronik dan bahan bacaan lain 
yang terkait dengan penulisan skripsi 
ini, yang semuanya itu dimaksudkan 
untuk memperoleh data-data atau 
bahan-bahan yang bersifat teoritis 
yang dipergunakan sebagai dasar 
dalam penelitian. 

 
4. Analisis Data 

Penelitian yang dilakukan 
penulis dalam skripsi ini termasuk ke 
dalam penelitian hukum normatif. 
Pengelolaan data pada hakekatnya 
merupakan kegiatan untuk 
melakukan analisa terhadap 
permasalahan yang akan dibahas. 
Analisis data dilakukan dengan : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum 
yang relevan dengan permasalahan 
yang diteliti. 

b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang 
sesuai dengan penelitian 
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c. Menjelaskan hubungan-hubungan 
antara berbagai konsep pasal yang 
ada 

d. Menarik kesimpulan dengan 
pendekatan deduktif dan induktif 
kualitatif 
 

B. Memahami Proyek Reklamasi 
Teluk Jakarta 

Proyek reklamasi Teluk 
Jakarta bukanlah hal baru dalam 
perkembangan pembangunan Ibu 
Kota. Sejak awal telah mendapati 
penolakan dari masyarakat dan 
nelayan karena dampaknya terhadap 
pemburukan lingkungan pesisir 
maupun penggusuran ruang hidup 
dan penghidupan nelayan di Teluk 
Jakarta.16 Teluk Jakarta, atau dikenal 
juga dengan sebutan Pantai Utara 
Jakarta, berada di sebelah utara 
Jakarta. Salah satu kawasan perairan 
di Jakarta ini secara geografis di 
sebelah barat berbatasan dengan 
Tanjung Pasir, sebelah timur 
berbatasan dengan Tanjung 
Karawang, dan di sebelah utara 
berbatasan dengan bagian luar 
Kepulauan Seribu.17 Tempat ini 
menjadi muara bagi sungai besar 
yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai 
Cisadane serta 13 sungai yang 
berhulu di Bogor. 

Teluk Jakarta adalah sebuah 
kawasan perairan yang kaya dengan 
hasil lautnya berupa hewan laut 
seperti ikan, kerang, kepiting, dan 
udang. Perairan Teluk Jakarta 
menjadi salah satu pemasok ikan dan 
hewan lainnya di Jakarta. Wilayah 
Teluk Jakarta juga menjadi tempat 

																																																													
16 Kertas Kasus No.01/KK/IV/16, Kesatuan 

Nelayan Tradisional Indonesia 
17 

http://www.jakarta.go.id/web/encyc
lopedia/detail/1172/Jakarta-Teluk 

18 
http://www.hukumonline.com/berit

yang penting bagi masyarakat di 
pesisir Utara Jakarta yang mata 
pencahariannya adalah nelayan. 
Perkampungan nelayan sudah berdiri 
lama dan kehidupan mereka 
bergantung pada laut di Teluk 
Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi 
habitat bagi burung laut Cikalang 
Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta 
pernah diusulkan untuk menjadi 
cagar alam karena menjadi habitat 
bagi burung laut Cikalang 
Christmas.18 

Pada tahun 1995, pemerintah 
pusat memaksakan proyek Reklamasi 
Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya 
Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang 
Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang 
ditetapkan oleh Presiden Soeharto 
pada 13 Juli 1995. Keppres tersebut 
menetapkan Reklamasi Pantura 
sebagai satu-satunya jalan upaya 
penataan dan pengembangan ruang 
daratan dan pantai untuk 
mewujudkan Kawasan Pantai Utara 
sebagai Kawasan Andalan.19 
Kawasan andalan diartikan sebagai 
kawasan yang mempunyai nilai 
strategis dipandang dari sudut 
ekonomi dan perkembangan kota.38 

Pada tahun 2003, Menteri 
Lingkungan Hidup mengeluarkan 
Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 
tentang Ketidaklayakan Rencana 
Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi 
Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 
2003. Dalam keputusan tersebut 
dinyatakan bahwa hasil studi 
AMDAL menunjukkan kegiatan 
reklamasi akan menimbulkan 
berbagai dampak lingkungan.20 

a/baca/lt4e40eb03edfa5/teluk-
jakarta-layak-jadi-cagar-alam 

19 Konsideran huruf a dan b KEPPRES No. 
52 Tahun 1995. 

20 Mahkamah Agung. Keputusan Peninjauan 
Kembali Nomor 12 PK/TUN/2011. 
24 Maret 2011. 

65 
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Namun, Surat Keputusan tersebut 
kemudian digugat oleh 6 perusahaan 
pengembang yang telah melakukan 
kerjasama dengan Badan Pengelola 
Pantai Utara untuk melakukan 
reklamasi Pantura Jakarta. 
Perusahaan tersebut antara lain PT. 
Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman 
Harapan Indah, PT. Manggala Krida 
Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, 
PT. Pembangunan Jaya Ancol dan 
PT. Jakarta Propertindo. Gugatan 
tersebut mempermasalahkan dua hal 
pokok terhadap SK Menteri LH No. 
14 Tahun 2003 yaitu Kewenangan 
Menteri LH menerbitkan keputusan 
ketidaklayakan lingkungan rencana 
reklamasi pantura jakarta dan 
kewenangan Menteri LH untuk 
mewajibkan instansi yang berwenang 
untuk tidak menerbitkan izin 
pelaksanaan Reklamasi Pantura. 

Dalam persidangan di PTUN 
tingkat pertama dan kedua, Majelis 
Hakim mengabulkan gugatan para 
nelayan (Penggugat).21 Dalam tingkat 
kasasi, Majelis Hakim berhasil 
memenangkan Menteri LH dan 
Penggugat Intervensi lainnya.22 
Namun di tingkat peninjauan 
kembali, Mahkamah Agung kembali 
memenangkan para pengusaha dan 
mencabut putusan kasasi.42 Putusan 
PK menyatakan dicabutnya status 
hukum keberlakuan SK Menteri LH 

																																																													
21 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta No. 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT 
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Jakarta No. 
202/B/2004/PT.TUN.JKT. Pengadilan Tata 
Usaha Negara Jakarta. Putusan Pengadilan 
Tata Usaha Negara Jakarta No. 
75/G.TUN/2003/PTUN-JKT. 11 Pebruari 
2004. Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Jakarta No. 
202/B/2004/PT.TUN.JKT. 3 Februari 
2005. 

No. 14 Tahun 2003 sehingga proyek 
reklamasi tetap dilanjutkan. 

Pada tahun 2008 muncul 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2008 tentang Penataan Ruang 
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. 
Perpres No. 54 Tahun 2008 ini 
mencabut Kepres No. 52 Tahun 1995 
dan Keppres No. 73 Tahun 1995 
namun sepanjang yang terkait dengan 
penataan ruang.23 Kemudian pada 
tahun 2012, DPRD Jakarta 
mengesahkan Perda DKI Jakarta No. 
1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 2030 (Perda No. 1 
Tahun 2012) yang menggantikan 
Perda No. 6 Tahun 1999 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang habis 
masa berlakunya tahun 2010.24 
Dalam Perda ini, ditetapkan jika 
Kawasan Tengah Pantura akan 
dijadikan lokasi program 
pengembangan baru di DKI Jakarta. 
Tidak tanggung-tanggung, Kawasan 
Tengah Pantura dijadikan sebagai 
kawasan Pusat Kegiatan Primer yang 
berfungsi melayani kegiatan berskala 
internasional, nasional atau beberapa 
provinsi. Kawasan Tengah Pantura 
akan menjadi pusat niaga baru di 
bidang perdagangan, jasa, MICE 
(Meeting, Incentives, Convention, 
Exhibition), dan lembaga keuangan.25 

22 Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 
K/TUN/2006. Mahkamah Agung. Putusan 
Mahkamah Agung RI No. 109 
K/TUN/2006. 28 Juli 2009. 

 
23 Pasal 72 Perpres No. 54 Tahun 2008. 
24 Pasal 97 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 1999 

tentang RTRW Jakarta: “Jangka waktu 
berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai 
dengan tahun 2010.”; 

25 Lampiran II Perda DKI Jakarta No. 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 2030 
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Pada tahun 2015, 
pembangunan di Teluk Jakarta mulai 
bergerak dengan dikeluarkannya izin 
reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, 
dan Pulau K. Masih ada sekitar 13 
Pulau yang belum mendapat izin 
pelaksanaan reklamasi dari 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Beberapa izin tersebut antara lain 
termuat dalam:26 

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau G Kepada PT. 
Muara Wisesa Samudra terbit pada 
tanggal 23 Desember 2014; 

2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau F Kepada PT 
Jakarta Propertindo, terbit pada 
tanggal 22 Oktober 2015; 

3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri 
Kartika Pakci, terbit pada tanggal 22 
Oktober 2015; 

4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
Reklamasi Pulau K Kepada PT 
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit 
pada tanggal 17 November 2015. 
 

C. Pelanggaran-Pelanggaran Proyek 
reklamasi terhadap Undang-
Undang 

Reklamasi yang sudah mulai 
berjalan, sejatinya merupakan proyek 
ambisius yang penuh dengan 
pelanggaran terhadap konstitusi, 
peraturan perundang-undangan 
maupun prosedur formal. Beberapa 
																																																													
26 Kertas Kasus No.01/KK/IV/16, Kesatuan 

Nelayan Tradisional Indonesia. 
27 

http://www.bantuanhukum.or.id/we

hal yang menjadi catatan Koalisi 
Selamatkan Teluk Jakarta antara 
lain:27 

 
1. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 

Melanggar Hak atas Pekerjaan dan 
Penghidupan yang Layak Bagi 
Kemanusiaan yang Dijamin 
Konstitusi. 

Reklamasi menimbulkan 
kerusakan terhadap ekosistem pesisir 
dan laut Teluk Jakarta. Hal itu 
berpengaruh terhadap nelayan 
tradisional yang menggantungkan 
hidupnya pada hasil laut. Reklamasi 
membuat wilayah perairan untuk 
nelayan tradisional di Teluk Jakarta 
melaut semakin berkurang. Beberapa 
harus mencari ke wilayah lain, 
bahkan ada yang tidak bisa melaut 
lagi karena wilayah tangkapannya 
khusus di daerah tertentu yang sudah 
diuruk. UU No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan menegaskan 
pengelolaan sumber daya ikan harus 
dilakukan sebaik mungkin 
berdasarkan keadilan dan 
pemerataan, memperhatikan 
kesempatan kerja dan peningkatan 
taraf hidup bagi nelayan, pembudi 
daya ikan, dan/atau pihak yang terkait 
dalam kegiatan perikanan, serta 
kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya. Tidak adanya 
perlindungan terhadap nelayan 
tradisional dan masyarakat pesisir di 
Teluk Jakarta telah melanggar Hak 
atas Pekerjaan dan Penghidupan yang 
Layak bagi Kemanusiaan yang 
dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945. 
 
 
 

b/reklamasi-teluk-jakarta-proyek-
ambisius-penuh-pelanggaran/ 
diakses pada tanggal 15 Des 2017 
Pukul 12.17 
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2. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Hak untuk Bertempat 
Tinggal dan Mendapatkan 
Lingkungan yang Baik dan Sehat 
yang Dijamin Konstitusi.28 

Pemukiman nelayan di 
wilayah pesisir Teluk Jakarta 
berpotensi untuk digusur karena 
reklamasi sendiri memang 
diperuntukan untuk pembangunan 
bagi masyarakat kelas menegah dan 
atas. Hal itu tertuang dalam Pasal 127 
ayat (1) huruf m Peraturan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Jakarta 2030. Hal tersebut 
merupakan tindakan diskriminatif 
karena hanya mementingkan pihak 
kelas menengah dan kelas atas tanpa 
memikirkan kehidupan para nelayan. 
Padahal hak untuk bertempat tinggal 
yang layak dan mendapat lingkungan 
hidup yang baik terjamin untuk 
seluruh orang tanpa memandang 
kelas di masyarakat sesuai Pasal 28 H 
ayat (1) UUD 1945. 

3. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Pasal 36 ayat (1) UU No. 
32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.29 

Karena proyek reklamasi 
Teluk Jakarta belum memiliki izin 
lingkungan. Padahal Pasal 36 ayat (1) 
UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan 
setiap usaha atau kegiatan yang wajib 
memiliki AMDAL untuk memiliki 
izin lingkungan. Izin lingkungan 
adalah izin yang diberikan kepada 
setiap orang yang melakukan 
usaha/kegiatan yang wajib AMDAL 
atau Upaya Kelola Lingkungan hidup 
(UKL) – Upaya Pemantauan 
Lingkungan hidup (UPL) dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan 
																																																													
28 Bab II Kertas Posisi Koalisi Selamatkan 

Teluk Jakarta Penolakan Terhadap 
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 

lingkungan hidup sebagai prasyarat 
untuk memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan. 

4. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Pasal 31 UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

Karena proyek reklamasi 
Teluk Jakarta berjalan tanpa adanya 
Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup. Hal tersebut melanggar Pasal 
31 UU No. 32 Tahun 2009. Tanpa 
adanya Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup yang didasarkan 
pada dokumen AMDAL (Pasal 24 
Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009), tidak ada pengendali risiko 
dan prediksi dampak lingkungan 
yang akan timbul. Hal itu akan 
membuat rusaknya lingkungan hidup 
di sekitar Teluk Jakarta. 

5. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar Peraturan Menteri PU 
No. 40/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Perencanaan Tata Ruang 
Kawasan Reklamasi Pantai dan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang 
Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan 
yang Wajib Memiliki Analisis 
mengenai Dampak Lingkungan. 

Dalam Permen ini, reklamasi 
pantai yang memiliki skala besar atau 
yang mengalami perubahan bentang 
alam secara signifikan wajib 
menyusun Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) kawasan. 
Penyusunan RDTR kawasan tersebut 
dapat dilakukan jika sudah memenuhi 
persyaratan administratif. Salah satu 
dari syarat administratif adalah studi 
AMDAL kawasan maupun regional. 
Sampai dengan Maret 2016, belum 
ada studi AMDAL yang dikeluarkan 

 
29 Ibid. 
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dalam proyek reklamasi. Hal ini 
menunjukan bahwa proyek ini cacat 
dalam prosesnya dan melanggar 
Peraturan terkait. Diantaranya 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
No. 5 Tahun 2013 yang menetapkan 
kegiatan reklamasi dengan luas di 
atas 25 Hektar wajib memiliki 
AMDAL. Demikian juga Pasal 108 
ayat (1) huruf e Perda DKI Jakarta 
No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 
2013 mewajibkan proyek 
reklamasiuntuk mencakup analisis 
mengenai dampak lingkungan agar 
dapat memperhitungkan dan 
mengendalikan risiko rusaknya 
lingkungan dari reklamasi. 

6. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 
Melanggar UU No. 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.30 

Karena tidak ada dokumen 
Rencana Zona Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
9 UU No. 27 Tahun 2007. Dokumen 
ini penting karena digunakan sebagai 
arahan pemanfaatan sumber daya di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Pemerintah Provinsi dan/atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
Selain itu, tidak ada izin lokasi yang 
dikeluarkan oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Bahwa 
Teluk Jakarta sebagai Kawasan 
Strategis Nasional Tertentu,[1] 
kewenangan dalam pengelolaannya 
berada di bawah Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 
53 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007. 
Menteri berwenang memberikan dan 
mencabut izin lokasi di wilayah 
Kawasan Strategis Nasional Tertentu 
sesuai Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

																																																													
30 Ibid. 

UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. Setiap orang yang 
memanfaatkan ruang di pesisir dan 
sebagian pulau-pulau secara menetap 
wajib memiliki izin lokasi sesuai 
Pasal 16 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas UU No. 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. 

7. Keppres 52 Tahun 1995 tentang 
Reklamasi Pantai Utara Jakarta 
yang menjadi dasar adanya proyek 
reklamasi di Teluk Jakarta 
bertentangan dengan Perda DKI 
Jakarta No. 5 Tahun 1984 tentang 
Rencana Umum Tata Ruang 
Jakarta Tahun 1985- 2005. 

Dalam RUTR tersebut, tidak 
ada pembicaraan mengenai reklamasi 
di Teluk Jakarta. Namun, Presiden 
Soeharto membuat Keppres ini di 
tahun 1995 sehingga dapat dikatakan 
proyek reklamasi Teluk Jakarta 
melanggar RUTR tersebut. Lagi pula, 
Keppres tidak tepat digunakan untuk 
memutuskan suatu wilayah akan 
dilaksanakan reklamasi atau tidak. 
Dari segi ilmu perundang-undangan, 
materi muatan keppres no 52/1995 
memang merupakan materi sebuah 
keppres, karena mengatur segi-segi 
teknis pelaksanaannya. Harus 
ditetapkan terlebih dahulu melalui 
suatu produk hukum yang melibatkan 
partisipasi masyarakat di dalamnya. 
Hal ini penting karena secara subtansi 
menyentuh kehidupan rakyat secara 
langsung. Secara khusus, seharusnya 
peraturan tersebut adalah berupa 
Undang-Undang. Karena materinya 
menyangkut perubahan peta wilayah 
Jakarta yang diatur dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1990 
tentang Susunan Pemerintah Daerah 
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Khusus Ibukota. Pasal 5 ayat (2) UU 
Nomor 11 Tahun 1990 menyatakan 
bahwa penetapan tentang luas 
wilayah Jakarta merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan 
Undang-Undang ini. Sehingga untuk 
mengubah peta wilayah Jakarta harus 
merubah Undang-Undang tersebut. 
Keppres No. 52/1995 bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1964 tentang pernyataan DKI 
Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota 
Negara RI dengan nama Jakarta. 
Ketika proyek reklamasi 
dilaksanakan maka ada perubahan 
peta wilayah DKI Jakarta dan secara 
otomatis kedudukkan Keppres sangat 
lemah dibanding dengan UU Nomor 
10 Tahun 1964. 

 
8. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 

Melanggar Peraturan Presiden No. 
122 Tahun 2012.31 

Bahwa Pemerintah Daerah, 
dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta tidak berwenang 
mengeluarkan izin reklamasi. Dalam 
proyek reklamasi, yang berhak 
mengeluarkan izin pelaksanaan 
reklamasi adalah Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2), 
(3), dan (4) Peraturan Presiden No. 
122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. Hal ini membuat Gubernur 
DKI Jakarta tidak memiliki 
kewenangan dalam mengeluarkan 
izin reklamasi di Teluk Jakarta. 
Namun, faktanya Gubernur Jakarta 
telah mengeluarkan empat izin untuk 
empat Pulau yaitu Pulau G, F, I,  dan 
K. 

 
 
 

																																																													
31 Ibid. 

D. Dampak Reklamasi 
 Dalam pelaksanaan reklamasi 
yang dilakukan oleh Pengusaha 
Properti dan dibantu oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, masyarakat 
khususnya yang bekerja sebagai 
nelayanlah yang paling dirugikan. 
Seperti yang kita ketahui, adanya 
reklamasi memberikan lebih banyak 
efek negatif dibandingkan efek positif 
bagi alam yang pada akhirnya juga 
akan mempengaruhi perekonomian 
para nelayan di sekitarnya. Kami 
sebagai perwakilan dari masyarakat 
dan nelayan akan menjabarkan 
dampak apa saja yang akan 
didapatkan jika proyek dari reklamasi 
terus berlanjut.  
 

1. Perubahan Fungsi Laut Menjadi 
Daratan 

Reklamasi dilakukan dengan 
menimbun tanah ke lokasi laut yang 
telah ditetapkan sebelumnya hingga 
tanah tersebut muncul ke permukaan 
air laut. Dengan adanya proses ini, 
akan terjadi peninggian muka air laut 
karena adanya penimbunan pada 
sebagian daerah di laut. Dampak 
negatif yang paling mungkin terjadi 
adalah banjir yang akan melanda ke 
daerah pesisir pantai dan akan 
menyebar ke pusat kota apabila 
terjadi hujan. Banjir yang terjadi ini 
tentu akan memberikan dampak 
negatif bagi masyarakat, khususnya 
masyarakat yang hidup di pesisir 
pantai. Kehidupan mereka akan 
terganggu dan akan menurunkan 
penghasilan karena terhambatnya 
kegiatan mencari nafkah masyarakat 
tersebut. Selain itu, jika air laut 
tersebut mencapai daratan yang 
daerahnya digunakan untuk lahan 
pertanian akan mengakibatkan gagal 
panen karena kandungan garam yang 
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terdapat dalam air laut akan 
mengakibatkan hal negatif pada 
tanaman seperti keracunan, 
penurunan penyerapan air dan 
penurunan penyerapan unsur-unsur 
penting bagi tanaman. Dengan 
adanya gagal panen tersebut akan 
menyebabkan kerugian yang besar 
bagi petani, dan akan berdampak pula 
pada kenaikan harga jual beras, sayur 
ataupun buah dipasaran yang akan 
membebani masyarakat.  

 
2. Privatisasi Kawasan Pesisir  

Seperti yang kita ketahui, 
reklamasi yang terjadi dilakukan oleh 
pengusaha-pengusaha swasta yang 
umumnya “profit oriented” tanpa 
mempedulikan dampaknya bagi 
masyarakat sekitar. Dengan adanya 
reklamasi ini, secara tidak langsung 
akan menutup akses bagi masyarakat 
umum untuk menikmati ruang 
publiknya yaitu laut. Reklamasi yang 
dilakukan digunakan untuk pusat 
perbelanjaan dan hunian mewah 
dimana hanya masyarakat tertentu 
saja yang dapat tinggal di kawasan 
tersebut. Juga, masyarakat pesisir 
pantai semakin lama akan ikut 
tergusur dengan adanya kawasan 
mewah dan hal ini akan 
mengakibatkan hilangnya tempat 
tinggal dan mata pencaharian 
masyarakat pesisir pantai. Dengan 
demikian, reklamasi bukan hanya 
memberikan dampak negatif berupa 
hilangnya ruang publik bagi 
masyarakat namun juga memberikan 
dampak negatif bagi masyarakat 
pesisir dengan hilangnya tempat 
tinggal dan mata pencaharian mereka.  

 
3. Golongan Elite VS Golongan 

Pesisir 
Reklamasi yang dilakukan 

umumnya akan digunakan untuk 
pusat perbelanjaan dan hunian 

mewah yang ditujukan untuk 
masyarakat dengan penghasilan 
menengah keatas. Dengan adanya hal 
ini, dapat semakin memperjelas 
kesenjangan ekonomi antara 
golongan elit dan golongan pesisir. 
Selain itu, nelayan yang merupakan 
golongan pesisir akan lebih sulit 
untuk mencari ikan sebagai mata 
pencahariannya karena sebagian 
besar daerah laut sudah dilakukan 
reklamasi. Untuk itu, mau tidak mau 
para nelayan ini harus menempuh 
jarak yang lebih jauh untuk mencari 
ikan dan hal ini tentu akan merugikan 
mereka karena harus mengeluarkan 
biaya tambahan untuk bensin yang 
digunakan untuk perahu. Jika para 
nelayan tidak sanggup untuk 
menutupi biaya tambahan tersebut, 
mereka akan membebankannya ke 
para konsumen yang akan 
memberikan dampak kenaikan harga 
jual ikan di pasaran. Tentunya ini 
akan merugikan kedua belah pihak, 
nelayan kemungkinan besar akan 
kehilangan konsumen dan konsumen 
harus mengeluarkan biaya yang lebih 
besar untuk membeli ikan. Dengan 
demikian, reklamasi yang dilakukan 
oleh para pengusaha properti tersebut 
hanya akan memberikan dampak 
negatif bagi masyarakat dan para 
nelayan.  

 
4. Kerusakan Ekosistem Laut 

Aktivitas reklamasi tentunya akan 
menyebabkan kerusakan ekosistem 
laut, mulai dari makhluk hidup yang 
berada di dalamnya serta terumbu 
karang yang menjadi tempat tinggal 
sebagian besar makhluk hidup di laut. 
Dengan adanya kerusakan ekosistem 
laut ini, lagi-lagi akan berdampak 
pada hilangnya mata pencaharian 
masyarakat pesisir. Kerusakan 
ekosistem laut juga akan 
mempengaruhi habitat dari ikan dan 
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bukan tidak mungkin ikan tersebut 
akan menghilang dari laut yang 
daerahnya dikelilingi oleh pulau 
reklamasi. Jika hal ini dibiarkan terus 
terjadi, para nelayan akan kehilangan 
mata pencaharian mereka dan 
masyarakat juga akan dihadapkan 
dengan harga jual ikan yang semakin 
tinggi. 
 

E. Pelaksanaan Reklamasi dalam 
Perspektif Pembangunan 
Berkelanjutan 

Pada dasarnya reklamasi 
adalah sebuah kegiatan 
pembangunan, dari berbagai konsep 
yang ada maka dapat dirumuskan 
prinsip dasar dari setiap elemen 
pembangunan berkelanjutan. Dalam 
hal ini ada empat komponen yang 
perlu diperhatikan yaitu pemerataan, 
partisipasi, keanekaragaman, 
integrasi, dan perspektif jangka 
panjang:  

 
1. Pembangunan yang Menjamin 

Pemerataan dan Keadilan Sosial. 
Pembangunan yang berorientasi 
pemerataan dan keadilan sosial harus 
dilandasi hal-hal seperti ; meratanya 
distribusi sumber lahan dan faktor 
produksi, meratanya peran dan 
kesempatan perempuan, meratanya 
ekonomi yang dicapai dengan 
keseimbangan distribusi 
kesejahteraan, Namun pemerataan 
bukanlah hal yang secara langsung 
dapat dicapai. Pemerataan adalah 
konsep yang relatif dan tidak secara 
langsung dapat diukur. Dimensi etika 
pembangunan berkelanjutan adalah 
hal yang menyeluruh, kesenjangan 
pendapatan negara kaya dan miskin 
semakin melebar, walaupun 
pemerataan dibanyak negara sudah 
meningkat. Aspek etika lainnya yang 
perlu menjadi perhatian 
pembangunan berkelanjutan adalah 

prospek generasi masa datang yang 
tidak dapat dikompromikan dengan 
aktivitas generasi masa kini. Ini 
berarti pembangunan generasi masa 
kini perlu mempertimbangkan 
generasi masa datang dalam 
memenuhi kebutuhannya. 
 

2. Pembangunan yang Menghargai 
Keanekaragaman. Pemeliharaan 
keanekaragaman hayati adalah 
prasyarat untuk memastikan bahwa 
sumber daya alam selalu tersedia 
secara berkelanjutan untuk masa kini 
dan masa datang. Keanekaragaman 
hayati juga merupakan dasar bagi 
keseimbangan ekosistem. 
Pemeliharaan keanekaragaman 
budaya akan mendorong perlakuan 
yang merata terhadap setiap orang 
dan membuat pengetahuan terhadap 
tradisi berbagai masyarakat dapat 
lebih dimengerti. 
 

3. Pembangunan yang Menggunakan 
Pendekatan Integratif. 
Pembangunan berkelanjutan 
mengutamakan keterkaitan antara 
manusia dengan alam. Manusia 
mempengaruhi alam dengan cara 
yang bermanfaat atau merusak. 
Hanya dengan memanfaatkan 
pengertian tentang konpleknya 
keterkaitan antara sistem alam dan 
sistem sosial. Dengan menggunakan 
pengertian ini maka pelaksanaan 
pembangunan yang lebih integratif 
merupakan konsep pelaksanaan 
pembangunan yang dapat 
dimungkinkan. Hal ini merupakan 
tantangan utama dalam kelembagaan. 
 

4. Pembangunan yang Meminta 
Perspektif Jangka Panjang. 
Masyarakat cenderung menilai masa 
kini lebih dari masa depan, implikasi 
pembangunan berkelanjutan 
merupakan tantangan yang melandasi 
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penilaian ini. Pembangunan 
berkelanjutan mensyaratkan 
dilaksanakan penilaian yang berbeda 
dengan asumsi normal dalam 
prosedur discounting. Persepsi jangka 
panjang adalah perspektif 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Hingga saat ini kerangka jangka 
pendek mendominasi pemikiran para 
pengambil keputusan ekonomi, oleh 
karena itu perlu dipertimbangkan. 

Jika dikaitkan antara strategi 
pembangunan berkelanjutan dengan 
kondisi pelaksanaan reklamasi, maka 
kiranya dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pembangunan reklamasi 
tidak sejalan dengan konsep 
pembangunan berkelanjutan. 

 
F. Upaya yang dapat dilakukan 

dalam menanggapi kasus 
reklamasi 

Dari berbagai penjabaran 
diatas, dapat disimpulkan bahwa 
reklamasi yang dilakukan oleh 
pengusaha properti hanya akan 
memberikan dampak negatif bagi 
masyarakat dan nelayan. Untuk itu, 
kami sebagai perwakilan dari 
masyarakat dan nelayan sangat 
menolak reklamasi dan menghimbau 
kepada Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta untuk segera menghentikan 
proyek reklamasi. Selain itu, 
diharapkan pemerintah 
mempertimbangkan dampak sosial 
maupun dampak ekonomi yang 
terjadi apabila proyek reklamasi tetap 
dilakukan. Bukan hanya menolak 
reklamasi, kami juga akan 
mengusulkan beberapa solusi yang 
dianggap paling baik bagi masyarakat 
dan nelayan.  

Pertama, dilakukan restorasi 
terhadap tanah hasil reklamasi. 
Restorasi adalah pengembalian 
kembali, hal ini telah dilakukan oleh 
Negara Korea dan Jepang yang 

menyesal terhadap reklamasi yang 
dilakukan karena lebih banyak 
membawa dampak negatif 
dibandingkan dampak positifnya. 
Restorasi ini dapat ditiru oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
sehingga dampak negatif dari 
reklamasi tersebut dapat dicegah dan 
ekosistem laut dapat kembali seperti 
semula.  

Kedua, disediakan pulau 
khusus untuk nelayan. Jika pulau 
reklamasi tersebut sudah terlanjur 
dibuat dan kemungkinan untuk 
merestorasinya sangat kecil, maka 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dapat memberikan pulau khusus bagi 
nelayan. Ini sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dari Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta kepada nelayan 
atas hilangnya mata pencaharian 
nelayan tersebut. Dengan 
disediakannya pulau khusus ini, 
diharapkan nelayan tidak 
mengeluarkan biaya yang besar untuk 
mencari ikan dan harga jual ikan 
dipasaran juga tetap stabil.  

Ketiga, memberikan pelatihan 
kerja kepada masyarakat pesisir 
pantai. Jika kerusakan ekosistem laut 
yang disebabkan oleh reklamasi 
sudah terjadi, Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta dapat memberikan 
pelatihan kerja kepada nelayan 
sehingga mereka tidak benar-benar 
kehilangan mata pencahariannya. 
Mereka bisa tetap menghidupi 
keluarganya walaupun tidak melalui 
hasil laut yang sudah rusak tersebut. 
Berbagai usulan tersebut diharapkan 
dapat menjadi jalan keluar dari 
adanya pro dan kontra proyek 
reklamasi ini. Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta sebagai pemberi izin dari 
proyek reklamasi hendaknya juga 
mempertimbangkan terlebih dahulu 
dampak dari adanya kegiatan 
tersebut, dan lebih memperhatikan 
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kepentingan masyarakat 
dibandingkan dengan kepentingan 
dari pengusaha-pengusaha tersebut. 
Karena pada dasarnya, segala 
kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
bertujuan untuk mensejahterakan 
masyarakatnya.  

 
G. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan 
pembahasan Reklamasi Teluk Utara 
Jakarta tersebut diatas, maka 
diperoleh keputusan sebagai berikut: 

1. Pengaturan Reklamasi Teluk Utara 
Jakarta Dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia ialah sebagai 
berikut:  

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Lingkungan Hidup. 
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 
tentang lingkungan hidup mengatur 
mengenai ketentuan adanya 
Kebijakan Lingkungan Hidup strategi 
(KLHS) dan Analisis Dampak 
lingkungan (AMDAL). 

b. Reklamasi dalam persepektif 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pantai. Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil juga dilakukan dengan tetap 
mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat serta hak-hak 
tradisionalnya sesuai dengan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
serta mengakui dan menghormati 
Masyarakat Lokal dan Masyarakat 
Tradisional yang bermukim di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

c. Reklamasi pantai dalam perspektif 
undang-undang No. 26 tahun 2007 
tentang penataan ruang. Pada 
dasarnya kegiatan reklamasi pantai 
tidak dianjurkan namun dapat 
dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan berikut:  

1) Merupakan kebutuhan 
pengembangan kawasan budi daya 
yang telah ada di sisi daratan;  

2) Merupakan bagian wilayah dari 
kawasan perkotaan yang cukup padat 
dan membutuhkan pengembangan 
wilayah daratan untuk 
mengakomodasikan kebutuhan yang 
ada;  

3) Berada di luar kawasan hutan bakau 
yang merupakan bagian dari kawasan 
lindung atau taman nasional, cagar 
alam, dan suaka margasatwa;  

4) Bukan merupakan kawasan yang 
berbatasan atau dijadikan acuan batas 
wilayah dengan daerah/negara lain.  

2. Pelaksanaan reklamasi dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan (SDG’s) 
memuat empat  komponen, yakni : 
a. Pembangunan yang menjamin 

pemerataan dan keadilan sosial. 
b. Pembangunan yang menghargai 

keanekaragaman hayati 
c. Pembangunan yang menggunakan 

pendekatan integratif. 
d. Pembangunan yang meminta 

perspektif jangka panjang. 
 

H. Saran 
Berdasarkan kesimpulan 

tersebut maka diperoleh beberapa 
saran, adapun saran yang diajukan 
adalah sebagai berikut: 

1. Oleh karena masih adanya perbedaan 
pendapat antara kelompok 
masyarakat pesisir dan pengembang 
serta pemerintah terkait isu reklamasi 
ini maka diperlukan penelitian lebih 
lanjut dan mendalam terkait dampak 
ekonomi, lingkungan dan sosial-
budaya di kedua area reklamasi 
tersebut dalam waktu sepuluh tahun 
yang akan datang untuk memahami 
secara utuh apakah reklamasi yang 
dilakukan adalah baik atau tidak bagi 
masyarakat pesisir dan lingkungan. 
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2. Pemerintah, baik pusat maupun 
daerah, harus menempatkan diri 
sebagai posisi penengah dalam kedua 
kasus reklamasi dan tidak hanya 
memihak salah satu saja, serta 
mampu memberikan jalan keluar 
yang sesuai dengan hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku melalui mekanisme yang ada. 

3. Melihat kondisi pelaksanaan kegiatan 
reklamasi yang belum bersesuaian 
dengan konsep pembangunan 
berkelanjutan (SDG’s) maka sudah 
seharusnya pemerintah meratifikasi 
konsep SDG’s kedalam pengaturan 
khusus sebagai acuan dasar 
pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan. 
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ABSTRACT 

One form of national development which until now has been running is development 
in the field of industry which spreads in various regions of the country. 
Development in the field of industrialization has a close relationship with 
development in the field of employment. Trade unions are a place to fight for 
workers' rights and obligations which have been excluded by the company. 
Freedom of association is stated in article 28 E paragraph (3) of the 1945 
Constitution. The protection of workers has the right to form and become members 
of trade unions listed in Law No. 13 of 2003. According to Law No. 21 of 2000 trade 
unions are established freely, openly, independently, democratically and also 
responsible by workers / laborers to fight for the interests of workers / laborers and 
their families. The purpose of the formation of trade unions is to balance the 
position of workers with their entrepreneurs. The formation of trade unions 
discussed in this study is carried out by workers at PT Glopac Packaging Indonesia, 
Bekasi Regency. The problems examined in this study are: (1) How does the law 
apply to the freedom of association for workers according to Law Number 21 Year 
2000 concerning Trade Unions? (2) How is the resolution of disputes between 
employers and workers in terms of freedom of association? The research method 
used is normative juridical research. Data sources used primary and secondary 
data. Data is analyzed qualitatively. The results of research and discussion show 
that legal protection of workers' freedom to participate in trade union organizations 
is stated in Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Labor Unions, 
workers who want to participate in trade union organizations to get their rights so 
that fulfilled. Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations 
Disputes (PPHI Act) is a form of further regulation of recommendations given by 
Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The PPHI Act places bipartite negotiations 
as a mandatory procedure that must be passed in industrial relations dispute 
resolution efforts before other measures are taken, such as settlement through 
conciliation, arbitration, mediation, or filing a lawsuit with the industrial relations 
court and filing an appeal. 
 
Keywords: Freedom of Association, for Workers, and Law Enforcement. 
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ABSTRAK 

Salah satu bentuk pembangunan nasional yang hingga saat ini berjalan adalah 
pembangunan di bidang indutrialisasi yang menyebar diberbagai wilayah tanah air. 
Pembangunan di bidang industrialisasi mempunyai keterkaitan erat dengan 
pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Serikat  buruh  adalah  suatu  wadah  
untuk memperjuangkan hak dan kewajiban buruh yang selama ini  dikesampingkan  
oleh perusahaan. Kebebasan berserikat  tercantum  dalam  pasal 28 E ayat (3) UUD  
1945. Perlindungan  buruh berhak  membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  
pekerja/buruh  tercantum  dalam UU No. 13 Tahun 2003.  Menurut UU  No. 21 
Tahun 2000 serikat buruh didirikan secara  bebas, terbuka, mandiri, demokratis  dan  
juga  bertanggungjawab oleh pekerja/buruh  untuk  memperjuangkan kepentingan  
pekerja/buruh dan keluarganya. Tujuan dibentuknya serikat buruh adalah 
menyeimbangkan posisi buruh dengan  pengusahanya. Pembentukkan Serikat 
Pekerja yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dilakukan oleh para pekerja di PT 
Glopac Packaging Indonesia Kabupaten Bekasi.Masalah  yang  diteliti  dalam  
penelitian  ini  adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap kebebasan 
berserikat bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh?.(2) Bagaimana penegakan Hukum terhadap 
kebebasan berserikat bagi pekerja di PT Glopac Indonesia?Metode penelitian yang 
digunakan adalah  penelitian  yuridis normatif . Sumber  data  yang  digunakan  data  
primer  dan  sekunder.  Data  dianalisis  secara kualitatif. Hasil  penelitian  dan  
pembahasan  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  kebebasan  buruh  
untuk  ikut  serta  dalam  organisasi  serikat  buruh tercantum  dalam  Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka 
buruh yang ingin ikut serta dalam organisasi serikat buruh untuk mendapatkan hak-
haknya agar terpenuhi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) merupakan bentuk pengaturan lebih 
lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. UU PPHI menempatkan perundingan bipartit sebagai 
prosedur wajib yang harus dilalui dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial sebelum ditempuh upaya-upaya lain, seperti penyelesaian melalui 
konsiliasi, arbitrase, mediasi, ataupun mengajukan gugatan kepada pengadilan 
hubungan industrial serta mengajukan kasasi. 

Kata Kunci: Kebebasan Berserikat, Bagi Pekerja, dan Penegakan Hukum. 

 

I. PENDAHULUAN 

Hakikat pembangunan nasional 
yaitu tercapainya pembangunan 
rakyat Indonesia yang sejalan dengan 

pelaksanaan pembangunan, seperti 
yang telah tercantum dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 (UUD 1945) alinea 
keempat yang berbunyi: “kemudian 
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daripada itu untuk membentuk suatu 
pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan 
sosial”. 

Pembangunan di bidang 
indutrialisasi merupakan salah satu 
bentuk pembangunan nasional yang 
sampai saat ini berjalan dan menyebar 
diberbagai wilayah Indonesia. 
Semakin banyak perusahaan-
perusahaan yang berdiri di Indonesia 
baik yang berbadan hukum maupun 
tidak berbadan hukum, baik 
perusahaan yang modalannya berasal 
dari dalam negeri ataupun luar negeri 
tidak sedikit tenaga kerja yang 
dibutuhkan untuk dipekerjakan. Oleh 
sebab itu, pembangunan di sektor 
industrialisasi memiliki hubungan 
erat dengan pembangunan di sektor 
ketenagakerjaan. Bahkan sektor 
ketenagakerjaan ini dalam perspektif 
hak asasi manusia merupakan hak 
setiap orang termasuk juga untuk 
memperoleh imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam ikatan 
kerja. Sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang 
berbunyi: “Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja”.  

Dalam konteks bekerja yang 
dilaksanakan pada lingkup pekerjaan 
yang di dalamnya terdapat hubungan 
kerja antara pekerja dan majikan, 
ajaran Islam memandang keduanya 
																																																													
32  Kedudukan dan konsep buruh diakses 
dari 
https://msikepri.wordpress.com/2011/12/08/ke
dudukan-dan-konsep-buruh-dalam-islam/, 

dalam sistem kesetaraan (musawah) 
dan keadilan (‘adalah). Prinsip 
kesetaraan menempatkan posisi 
majikan dan pekerja pada kedudukan 
yang sama atau setara. Artinya yaitu 
sama-sama sebagai pihak yang 
langsung membutuhkan dan 
menyerahkan apa yang dimiliki, baik 
dalam bentuk tenaga maupun upah. 
Prinsip keadilan menempatkan para 
pihak untuk memenuhi perjanjian 
yang telah mereka buat dan memenuhi 
semua kewajibannya. Intinya, prinsip 
kesetaraan dan keadilan mengantarkan 
majikan dan pekerja pada tujuan yang 
diharapkan. Dimana tujuan yang 
diharapkan oleh pekerja adalah upah 
yang memadai dan kesejahteraan. 
Sedangkan bagi majikan adalah 
berkembangnya usaha. Tujuan kedua 
belah pihak ini dapat terwujud apabila 
kedua belah pihak menjalankan tugas 
dan kewajibannya dengan baik.32  

Banyak buruh mengganggap 
bahwa hubungannya dengan 
perusahaan adalah masalah pribadi, 
murni antara pencari kerja dan pemilik 
lapangan pekerjaan. Semua masalah 
diletakkan pada masalah psikologis. 
Sehingga, dalam kondisi apapun, sulit 
membuat buruh bisa berdiri setara 
dengan pemilik modal. Padahal 
pemilik modal, buruh, dan produksi 
adalah sebuah kesatuan sosial yang 
tidak bisa dipisah begitu saja. Tidak 
ada proses produksi yang tidak 
melibatkan buruh. Sehingga 
peralihan kesadaran dari personal ke 
komunal, mengubah konteks psikis 
ke ranah sosial, adalah pembentukan 
dan penguatan sistem dalam diri 
buruh. Kesadaran sosial 
meniscayakan kebutuhan untuk 
saling memperkuat jaringan 

pada tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 19.00 
WIB. 
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komunitas. Kesadaran ini membantu 
menyebarkan distribusi pendapatan 
sehingga setiap komunitas 
mempunyai daya tahan yang sama. 
Kesadaran yang integral dan sistemik 
pada ruang ini hanya dapat tercapai 
melalui perkaderan di tiap basis 
komunitas buruh. Sehingga tidak ada 
yang mengklaim bahwa gerakan 
buruh adalah sebuah gerakan 
reaksioner.33 

Posisi pekerja/buruh dalam 
suatu kegiatan ekonomi, khususnya 
kegiatan industri dalam posisi sebagai 
faktor penunjang menyebabkan 
pekerja/buruh pada posisi sangat 
lemah. Keadaan demikian 
menyebabkan hak-hak bagi 
pekerja/buruh terabaikan, seperti hak 
untuk mendapatkan upah yang layak, 
hak untuk cuti, dan lain sebagainya. 
Bahkan ketika pekerja/buruh 
mengajukan protes, maka ancaman 
pemutusan hubungan kerja oleh 
pengusaha sebagai strategi yang 
sangat ampuh dikeluarkan untuk 
meredam tuntutan dari pekerja/buruh. 
Menyadari kondisi seperti demikian, 
pekerja/buruh menghimpunkan diri 
dalam satu barisan dengan 
membentuk organisasi pekerja/buruh. 
Langkah yang dilakukan oleh 
pekerja/buruh menghimpunkan diri 
dengan membentuk organisasi 
tersebut merupakan sesuatu yang 
benar, karena hak berserikat dan 
berkumpul merupakan hak asasi bagi 
semua manusia yang berlaku secara 
universal. 

Di negara Indonesia, hak untuk 
berserikat dan berkumpul dijamin 
dengan cara yang tegas dalam 
ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 
(3) UUD 1945, menyatakan: 
																																																													
33  Ibid. 
34 Kawasan Industri Bekasi Catat 20.000 
Karyawan Di-PHK diakses dari 
http://sp.beritasatu.com/home/kawasan-

“Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang”. Sedangkan pada 
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 
dinyatakan bahwa: “setiap warga 
negara berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan 
menyatakan pendapat”.  

Agar terciptanya jaminan 
pelaksanaan hak-hak dan kepentingan 
pekerja yang telah diatur dalam UUD 
1945 tersebut, maka dibentuklah 
secara khusus landasan hukumnya, 
yaitu Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 
(yang selanjutnya akan disebut UU 
Serikat Pekerja).  

Saat ini wilayah Kabupaten 
Bekasi Jawa Barat menjadi salah satu 
wilayah dengan kawasan industri 
terbesar di Indonesia. Tercatat, telah 
berdiri sebanyak 2.125 unit pabrik 
yang berasal dari kepemilikan 25 
negara dengan jumlah pekerja 
mencapai 200 ribu orang pada tahun 
2017.34 Keaneka ragaman jenis 
industri dan kepemilikan tersebut 
menyebabkan berbagai macam 
perselisihan pekerja dengan 
perusahaan. Menurut catatan dari 
Disnaker Kabupaten Bekasi, 
sepanjang tahun 2017 ada 161 kasus 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial dimana mencapai 40%-nya 
adalah perselisihan yang terindikasi 
upaya pemberangusan kebebasan 
berserikat di dalam perusahaan 
(union busting). 

Salah satu kasus tidak adanya 
kebebasan berserikat bagi pekerja 
terjadi pada PT. Glopac Packaging 
Indonesia Kabupaten Bekasi. 

industri-bekasi-catat-200000-
karyawan/98093, pada tanggal 3 September 
2018, Pukul 17.00 WIB. 
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Perselisihan kebebasan berserikat 
antara para pekerja dengan pengusaha 
terjadi berawal mula dari keinginan 
secara bersama para pekerja PT. 
Glopac Packaging Indonesia pada 
tanggal 20 Februari 2011 untuk 
membentuk kepengurusan dan 
mendirikan Serikat Buruh 
dilingkungan perusahaan, dengan 
nama Pimpinan Tingkat Perusahaan 
Gerakan Serikat Buruh PT. Global 
Packaging Indonesia (PTP GESBURI 
PT GPI) sebagai wadah resmi dalam 
menyalurkan aspirasi secara 
demokratis, mengembangkan 
keterampilan, keahlian serta ikut 
memajukan perusahaan dan 
memperjuangkan kesejahteraan 
anggota beserta keluarganya. 
Keberadaan kepengurusan PTP 
GESBURI PT. GPI secara yuridis 
telah mendapatkan pengesahan 
berdasarkan Surat Tanda Bukti 
Pencatatan Nomor: 
893/CT.250/II/2011, diterbitkan 
Kanwil Disnaker Kabupaten Bekasi. 

Sesuai kewajiban sebagaimana 
diatur dalam UU Serikat Pekerja, 
maka kepengurusan dari PTP 
GESBURI PT. GPI melakukan 
pemberitahuan pada perusahaan 
tanggal 7 Maret 2011, ternyata upaya 
pemenuhan normatif tersebut 
mendapat tanggapan penolakan serta 
sikap-sikap dari perusahaan yang 
menunjukkan sikap perusahaan anti 
Serikat Buruh (Union Busting). Hal 
ini ditunjukan oleh perusahaan 
dengan cara-cara melakukan 
intimidasi terhadap para pengurus 
dan anggota serikat.  

Terhadap buntunya komunikasi 
bipartit dalam kerangka pola 
hubungan industrial yang dinamis 
serta harmonis dan sikap arogansi 
perusahaan atas keberadaan serta 
aktifitas PTP GESBURI PT GPI 
tersebut, maka para pengurus dan 

anggota menambil keputusan untuk 
merencanakan pelaksanaan, dan 
penanggung jawab pemogokan kerja 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, terhitung sejak 
tanggal 30 Maret 2011. Namun 
perusahaan menanggapi pemogokkan 
kerja yang dilakukan oleh pekerja, 
dengan kebijakan melarang masuk 
kerja para pekerja ke dalam pabrik. 
Sehubungan dengan permasalahan 
tersebut, maka penelitian skripsi ini 
akan membahas tentang: Penegakan 
Hukum Terhadap Kebebasan 
Berserikat Bagi Pekerja Menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh (Studi Kasus Pada PT Glopac 
Indonesia). 
Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas, maka masalah dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum 

tentang kebebasan berserikat bagi 
pekerja menurut Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh? 

2. Bagaimana penegakan hukum 
terhadap kebebasan berserikat bagi 
pekerja di PT Glopac Indonesia?. 

 

II. METODE PENELITIAN  

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian hukum ini 
tergolong penelitian yang bersifat 
deskriptif kualitatif, deskriptif 
kualitatif adalah data yang 
dihimpun dengan cara diuraikan di 
atas, kemudian diolah dengan cara 
data di seleksi, diklasifikasi secara 
sistematis, logis dan yuridis, guna 
mendapatkan gambaran umum 
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untuk mendukung penelitian 
melalui analisa data secara 
kualitatif.  

Berdasarkan tujuannya, 
penelitian skripsi hukum ini 
termasuk penelitian deskriptif. 
Berdasarkan tempat pengumpulan 
datanya penelitian hukum ini 
termasuk penelitian kepustakaan. 
Sedangkan berdasarkan sifatnya 
penelitian hukum ini termasuk 
penelitian yang kualitatif. 

Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah pendekatan 
yuridis normatif, yaitu penelitian 
yang didasarkan pada norma-
norma hukum berupa peraturan 
perundang-undangan yang berjalan 
di Indonesia, terutama: UU No 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ 
Buruh; UU No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan; dan UU 
No Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Data primer 
yaitu data yang diperoleh dari 
pengadilan hubungan industrial, 
sedangkan data sekunder yaitu 
data yang diperoleh dari sumber 
kepustakaan. Adapun sumber 
datanya diperoleh dari: 

a. Bahan hukum primer adalah 
data yang diambil dari sumber 
aslinya yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang 
memiliki otoritas tinggi yang 
bersifat mengikat yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
Adapun bahan dari hukum 
primer yang dipakai dalam 
penelitian ini terdiri atas: 
1) Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945; 
2) UU No 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja; 
3) UU No 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan; 
4) UU No 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial;  

5) Putusan Pengadilan 
Hubungan Industrial 
Nomor: 21/G/2012/PHI/ 
Pn.Bdg. 2012; dan 

6) Putusan Mahkamh Agung 
Nomor: 
67/K/Pdt.Sus/2013. 

b. Bahan hukum sekunder adalah 
bahan hukum yang 
memberikan keterangan 
terhadap bahan hukum primer, 
yang diperoleh dari literatur-
literatur yang mencakup 
dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, laporan-laporan 
hasil penelitian, perundang-
undangan dan peraturan-
peraturan lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan 
yang ada. Bahan hukum 
sekunder yang digunakan oleh 
penulis pada penelitian skripsi 
ini diperoleh dari studi 
kepustakaan yang terdiri dari 
buku-buku yang berhubungan 
dengan Hukum tenaga kerja, 
Hukum ketenagakerjaan, dan 
Serikat Pekerja. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data 
yang di lakukan oleh penulis 
adalah berupa penelitian 
kepustakaan dengan cara 
mempelajari, menelaah dan 
mengutip data dari berbagai 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, buku-buku tentang 
hukum ketenagakerjaan, 
organisasi Serikat Pekerja/serikat 
buruh, makalah, internet, maupun 
sumber lainnya yang mempunyai 
hubungan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini.  

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang 
digunakan adalah deskriptif-
kualitatif, yaitu data yang dihimpun 
dengan cara di uraikan diatas yang 
kemudian diolah dengan cara 
diseleksi, diklasifikasi secara 
sistematis, logis dan yuridis, guna 
mendapatkan gambaran umum 
untuk mendukung penelitian ini 
melalui analisa secara kualitatif. 

 

III. PEMBAHASAN DAN 
ANALISIS 

A. PEMBENTUKAN SERIKAT 
PEKERJA DANPENYELESAIAN 
PERSELISIHAN PERBURUHAN 

Berdasarkan Pasal 27 ayat 
(2) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka 2 
UU Ketenagakerjaan disebutkan, 
bahwa tenaga kerja adalah setiap 
orang yang mampu melakukan 
pekerjaan agar menghasilkan 

barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat. 
Sehingga dibutuhkan suatu sikap 
sosial yang mencerminkan 
persatuan nasional, tenggang rasa, 
kegotongroyongan, dan 
pengendalian diri, serta sikap 
mental dari pelaku dalam proses 
produksi yaitu sikap saling 
menghormati dan saling mengerti 
serta memahami hak dan 
kewajibannya masing-masing. 
Inilah hubungan ideal yang 
diinginkan antara pekerja dan 
pengusaha. 

Atas dasar keinginan 
tersebut diatas maka keberadaan 
tenaga kerja dan pengusaha diatur 
dalam UU Ketenagakerjaan. 
Kemudian dalam UU 
Ketenagakerjaan Pasal 104 ayat 
(1) dinyatakan, bahwa setiap 
pekerja/buruh memiliki hak 
mendirikan dan menjadi anggota 
Serikat Pekerja, demikian juga 
sebaliknya dalam Pasal 105 ayat 
(1) dinyatakan, bahwa pengusaha 
memilki hak mendirikan dan 
menjadi anggota organisasi 
pengusaha. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Serikat Pekerja ini 
diatur dalam UU Serikat Pekerja. 
Pasal 1 ayat (1) UU Serikat 
Pekerja yang menyatakan dengan 
tegas bahwa Serikat Pekerja adalah 
organisasi yang dibentuk dari, oleh, 
dan untuk pekerja/ buruh baik di 
dalam perusahaan maupun diluar 
perusahaan, yang memilki sifat 
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bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis, dan memilki tanggung 
jawab untuk memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan 
kepentingan pekerja dan buruh 
serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. 

Melihat beberapa ketentuan 
yang terdapat dalam UU 
Ketenagakerjaan dan UU Serikat 
Pekerja, maka sudah seyogianya 
para pekerja/buruh membentuk 
suatu wadah/tempat yang 
terstruktur dengan baik untuk 
memperjuangkan, membela serta 
melindungi hak dan kepentingan 
pekerja/buruh serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya.35 Hal tersebut telah 
dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 
ini memberikan hak kepada seluruh 
warga negaranya untuk berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapatnya. Meskipun sifatnya 
agak umum, namun pasal inilah 
yang dijadikan dasar oleh para 
pekerja untuk membentuk barisan 
pekerja Indonesia pada awal-awal 
kemerdekaan Indonesia hingga 
sekarang ini. 

Setelah melihat betapa 
pentingnya Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh serta jaminan yang 
diberikan UUD 1945 maupun 
peraturan perundang-undangan 
lainnya atas keberadaan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh ini maka 

																																																													
35 Dasar Hukum dan Tata Cara 
Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh diakses dari 

haruslah dibentuk suatu serikat 
pekerja/serikat buruh, yang mana 
ketentuan mengenai 
pembentukannya juga diatur dan 
dilindungi dalam UU Serikat 
Pekerja. 

Setiap pekerja mempunyai 
hak untuk membentuk dan 
menjadi anggota Serikat Pekerja 
(Pasal 5 UU Serikat Pekerja). Oleh 
sebab itu, Serikat Pekerja dibentuk 
sekurang-kurangnya terdiri dari 
sepuluh orang pekerja atas 
kehendak yang bebas, tanpa 
tekanan atau keterlibatan 
pengusaha, pemerintah, dan pihak 
manapun. Setiap Serikat Pekerja 
bisa dibentuk berdasarkan bidang 
usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk 
lain sesuai dengan kehendak 
pekerja. Demikian juga dengan 
pembentukan federasi serta 
konfederasi Serikat Pekerja.  

Serikat pekerja, federasi dan 
konfederasi Serikat Pekerja yang 
telah dibentuk, diwajibkan untuk 
memberitahukan pembentukan 
tersebut untuk dicatat kepada 
instansi pemerintah yang 
bertanggungjawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat.  

Dengan pemberitahuan yang 
diterima, maka dinas tenaga kerja 
wajib mencatat dan memberi 
nomor pencatatan Serikat Pekerja 
federasi dan konfederasi Serikat 

http://isnaldiutih.blogspot.com/2013/04/
dasar-hukum-dan-tata-cara-
pembentukan.html pada tanggal 10 
Desember 2018, Pukul 21.01 WIB. 
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Pekerja. Pencatatan dan pemberian 
nomor pencatatan dapat 
ditanggguhkan, bahkan bisa ditolak 
apabila Serikat pekerja, federasi 
dan konfederasi Serikat/ Pekerja  
tersebut: 

a. Bertentangan dengan pancasila 
dan UUD 1945; 

b. Dibentuk oleh kurang dari 10 
orang pekerja untuk serikat 
pekerja, atau kurang dari lima 
Serikat Pekerja untuk federasi 
serikat pekerja, dan kurang dari 
tiga federasi untuk konfederasi 
serikat pekerja. 

c. Nama dan lambang Serikat 
Pekerja, federasi dan 
konfederasi Serikat Pekerja 
yang diberitahukan, sama 
dengan nama dan lambang 
Serikat Pekerja, federasi dan 
konfederasi Serikat Pekerja 
yang telah tercatat. 
Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial 
(yang selanjutnya disebut UU PPHI) 
adalah bentuk pengaturan lebih lanjut 
dari rekomendasi yang diberikan oleh 
UU Ketenagakerjaan untuk segera 
mempunyai lembaga penyelesaian 
perselisihan industrial.36  

Institusi/lembaga baru tempat 
untuk menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial adalah 
pengadilan khusus yang dibentuk 
dilingkungan pengadilan Negeri yang 
berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara perselisihan 

																																																													
36  Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
37  R. Goenawan Oetomo, Pengantar Hukum 
Perburuhan & Hukum Perburuhan Di 

hubungan industrial yakni Pengadilan 
Hubungan Industrial. 

UU PPHI menggunakan istilah 
perselisihan hubungan industrial 
untuk menyebut perselisihan 
perburuhan. Didalam Pasal 1 ayat 1 UU 
PPHI, penyelesaian hubungan 
industrial diartikan sebagai suatu 
perbedaan opini yang mengakibatkan 
perselisihan antara seorang 
pengusaha atau gabungan dari para 
pengusaha dengan pekerja/buruh atau 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebab 
terdapat perselisihan mengenai hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan 
Pemutusan Hubungan kerja, dan  
perselisihan antar Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu 
perusahaan.37 

Dengan perumusan tersebut, 
maka dari awal UU PPHI menyatakan 
dengan tegas bahwa lembaga/institusi 
tempat untuk menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan undang-undang ini 
berwenang menyelesaikan 
perselisihan hubunga industrial 
perorangan maupun gabungan yang 
ditimbulkan karena pemutusan 
hubungan kerja, maupun 
pertentangan antar Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh. 

Berdasarkan kerangka tersebut, 
maka semua jenis perselisihan pada 
tahap pertama selalu diupayakan 
untuk menyelesaikan perselisihan 

Indonesia Jakarta: Grahadika Binangkit 
Press, 2004, hlm. 96. 
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(sebagai prosedur yang wajib) pada 
perundingan bipartit antara 
pekerja/buruh atau Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dengan 
pengusaha untuk menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial. 
Rentang waktu yang diberikan 
undang-undang dalam perundingan 
bipartite paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal perundingan (Pasal 
3 ayat (2) UU PPHI). Seandainya jika 
dalam jangka waktu tersebut salah 
satu pihak menolak untuk 
perundingan atau sudah dilakukan 
perundingan tetapi tidak tercapainya 
kesepakatan, maka perundingan 
bipartit dianggap tidak berhasil/gagal 
(Pasal 3 ayat (3) UU PPHI). Dampak 
dari tidak berhasilnya perundingan 
bipartit, maka salah satu pihak atau 
kedua belah pihak mengajukan 
perselisihannya kepada 
lembaga/instansi yang mempunyai 
tanggung jawab kepada 
ketenagakerjaan setempat dengan 
melampirkan bukti bahwa upaya-
upaya penyelesaian melalui 
perundingan bipartit telah dilakukan 
(Pasal 4 ayat (1) UU PPHI). 

Terhadap proses pencatatan 
tersebut, Pasal 4 ayat (3) UU PPHI 
memberikan kewenangan kepada 
lembaga/instansi yang memiliki 
tanggungjawab dibidang 
ketenagakerjaan pernah menawarkan 
(wajib) kepada para pihak yang 
berselisih untuk menyepakati 
memilih penyelesaian melalui 
konsiliasi atau melalui arbitrase. 
Apabila para pihak tidak menentukan 
																																																													
38  Ibid., hlm. 98. 

pilihan penyelesaian melalui 
konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 
7 (tujuh) hari kerja, maka 
lembaga/instansi yang bertanggung 
jawab dibidang ketenagakerjaan 
melimpahkan penyelesaian 
perselisihan kepada mediator (Pasal 1 
ayat (4) UU PPHI).38 

Penyelesaian melalui konsiliasi 
dilakukan untuk menyelesaikan 
perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja, dan 
perselisihan antar Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (Pasal 4 ayat 
(5) UU PPHI). Sedangkan 
penyelesaian melalui arbitrase 
dilaksanakan dalam penyelesaian 
perselisihan kepentingan atau 
penyelesaian perselisihan antar 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Pasal 
4 ayat (6) UU PPHI). Dalam hal 
penyelesaian melalui konsiliasi atau 
produksi tidak mencapai kesepakatan, 
maka salah satu pihak yang berselisih 
bisa mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial 
(Pasal 5 UU PPHI). 

 
B. PENEGAKAN HUKUM 
TERHADAP KEBEBASAN 
BERSERIKAT BAGI PEKERJA 
 

Posisi kasus ini sebagaimana 
yang di kemukakan para pekerja PT. 
Glopac Indonesia (penggugat)  
bermula dari keinginan secara 
bersama para pekerja pada tanggal 
20 Februari 2011 untuk 
membentuk kepengurusan dan 
mendirikan Serikat Buruh 
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dilingkungan perusahaan, dengan 
nama Pimpinan Tingkat 
Perusahaan Gerakan Serikat 
Buruh PT Global Packaging 
Indonesia (PTP GESBURI PT 
GPI) yang secara yuridis telah 
mendapatkan pengesahan Kanwil 
Disnaker Kabupaten Bekasi  
berdasarkan Surat Tanda Bukti 
Pencatatan Nomor: 
893/CT.250/II/2011 dan telah 
diberitahukan kepada perusahaan 
tanggal 7 Maret 2011.39 Ternyata 
upaya pemenuhan normatif tersebut 
mendapat tanggapan penolakan 
serta sikap-sikap dari Perusahaan 
yang menunjukkan sikap 
Perusahaan anti Serikat Buruh 
(nion Busting) melakukan 
tindakan intimidasi terhadap para 
pengurus dan anggota Serikat 
dengan cara melarang Pengurus 
serikat PTP GESBURI PT. GPI 
memasuki lingkungan kerja, serta 
sikap ketidakbersediaan 
Pengusaha membangun 
komunikasi hubungan industrial 
yang baik melalui mekanisme 
bipartit.40 

Terhadap buntunya 
komunikasi bipartit serta sikap 
arogansi perusahaan atas 
keberadaan serta aktifitas PTP 
GESBURI PT GPI tersebut, maka 
para pengurus dan anggota 
memutuskan merencanakan 
pelaksanaan, dan penanggung- 
jawab pemogokan kerja pada 
tanggal 30 Maret 2011. Namun 
perusahaan menanggapi 
pemogokkan kerja yang dilakukan 
oleh pekerja, dengan kebijakan 
melarang masuk kerja para pekerja 
ke dalam pabrik dan dari bulan 

																																																													
39  Putusan Nomor : 
21/G/2012/PHI/PN.BDG, hlm. 2. 
40  Ibid, hlm. 3. 
41   Ibid. 

April 2011 tidak membayar upah 
pekerja tersebut.41 

Pada bulan Juni 2011 kasus 
perselisihan hubungan industrial 
yang terjadi dimediasi oleh 
Pegawai Mediator pada Kanwil 
Disnaker Kabupaten Bekasi. 
Sehingga tanggal 23 Desember 
2011 Pegawai Mediator 
mengeluarkan anjuran 
sebagaimana termaktub dalam 
surat No. 565/3362/HI-
Syaker/XI/2011, yang pada intinya 
menganjurkan perusahaan untuk 
bersedia mempekerjakan kembali 
para pekerja pada posisi serta 
jabatan semula dan sekaligus 
membayarkan upah mereka 
selama tidak dipekerjakan.42 Akan 
tetapi perusahaan menolak surat 
anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi 
tersebut dan menyatakan sikapnya 
yang tertuang didalam surat Nomor: 
046/GPL/SK/VI/2011, Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) dengan 
alasan adanya pelanggaran dan 
kegaduhan yang terjadi 
dilingkungan kerja PT. Glopac 
Indonesia. 43 

Apabila merujuk pada surat 
anjuran yang diterbitkan oleh 
pegawai Mediator dan surat PHK 
dari perusahaan maka seandainya 
perusahaan bersikap tidak lagi 
bersedia mempekerjakan kembali 
para pekerja serta diikuti dengan 
itikad baik untuk mengakhiri 
hubungan kerja dengan para 
pekerja, sudah seharusnya 
perusahaan berkewajiban hukum 
untuk melaksanakan 
pemenuhan/pembayaran atas hak 
kompensasi PHK para pekerja44. 
Namun pada kenyataannya 

42   Ibid. 
43  Ibid. 
44  Ibid. 
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perusahaan tidak juga memberikan 
kepastian hukum atas hubungan 
kerja dengan para pekerja serta 
bersedia melaksanakan kewajiban 
hukum kepada para pekerja secara 
sukarela sampai dengan saat para 
pekerja melalui kuasa hukumnya 
Sonny H.Pakpahan, S.H., 
mengajukan gugatan terhadap PT. 
Glopac Indonesia ke Pengadilan 
Negeri Bandung pada tanggal 19 
Maret 2012, dengan Register 
No.21/G/2012/PHI/PN.BDG. 

Gugatan yang diajukan para 
Penggugat dalam provisinya 
memohon agar Tergugat 
membayar upah dan hak-hak 
lainnya selama dalam proses 
perselisihan Pemutusan Hubungan 
Kerja kepada masing-masing Para 
Penggugat berdasarkan Pasal 96 
ayat (1) UU No.2 tahun 2004 
tentang PPHI jo. Pasal 155 ayat (3) 
UU Ketenagakerjaan. Tuntutan Para 
Penggugat dalam pokok perkara 
butir 1 agar menerima dan 
mengabulkan gugatan Para 
Penggugat untuk seluruhnya. Butir 
2 menyatakan surat 
No.046/GLP/SK/VI/2011 yang 
diterbitkan oleh Tergugat batal demi 
hukum. Tuntutan butir 3 
menyatakan kebijakan secara 
sepihak atas pemutusan hubungan 
kerja kepada para Penggugat 
berdasarkan alasan adanya 
pelanggaran dan kegaduhan yang 
terjadi dilingkungan kerja PT 
Glopac Indonesia bertentangan 
dengan UU ketenagakerjaan, batal 
demi hukum, sehingga Tergugat 
bersedia untuk mempekerjakan 
kembali Para Penggugat pada 
posisi jabatan semula. Tuntutan 
Para Penggugat butir 4 yang 
memohon agar Tergugat untuk 

																																																													
45  Ibid., hlm. 4-5. 

membayar uang paksa (dwangsom) 
kepada Para Penggugat. Tuntutan 
para Penggugat butir 5 yang 
memohon putusan serta merta 
(uitvoerbaar bij voorrad). Dan 
butir enam Menghukum Tergugat 
membayar semua biaya perkara 
yang timbul. 45 

Pada persidangan di 
pengadilan PHI para pekerja 
mendalilkan bahwa PHK yang 
terjadi pada mereka  tidak sah 
karena yang dijadikan dasar PHK 
adalah implikasi dari demo yang 
dilakukan mereka agar Serikat 
Pekerja yang dibentuk 
diterima/diakui oleh perusahaan. 
Namun berdasarkan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan 
Majelis Hakim berpendapat bahwa 
Undang-undang perburuhan 
berusaha melindungi atau 
mencegah pengusaha (dalam hal 
ini Tergugat) melakukan PHK 
terhadap buruh (Penggugat) 
meskipun bila ada ditemukan 
dalam suatu  mogok  kerja  
(demontrasi /unjukrasa)  ada  
kejadian  kegaduhan atau 
pelanggaran, asalkan mogok kerja 
untuk unjuk rasa tersebut telah 
sesuai dengan Pasal 140 UU 
Ketenagakerjaan dan tidak 
dilakukan secara anarkis. Akan 
tetapi dalam kasus a quo 
berdasarkan bukti P.5 
(Permohonan Bipartit), bukti P.6 
(surat pemberitahuan aksi mogok 
tanggal 21 Maret 2011) telah 
terjadi aksi mogok sebagai akibat 
gagalnya perundingan, namun 
dalam kegiatan aksi tersebut telah 
terjadi kekerasan pengrusakan aset 
perusahaan Tergugat yang 
mengakibatkan berhentinya 
kegiatan produksi perusahaan 
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Tergugat sehingga meskipun 
mogok kerja dan unjuk rasa telah 
sesuai dengan Pasal 140 UU No.13 
Tahun 2003, tetapi berdasarkan 
ketentuan Pasal 137 UU No.13 
tahun 2003. Karena dalam unjuk 
rasa tersebut telah terjadi 
pengrusakkan milik perusahaan 
dan timbul kerugian produksi pada 
perusahaan Tergugat yang terbukti 
berdasarkan bukti-bukti yang telah 
dikemukakan, maka unjuk rasa 
yang di koordinir oleh Para 
Penggugat tersebut adalah mogok 
kerja yang tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 137 UU 
Ketenagakerjaan, sehingga 
berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan harus dinyatakan  
sebagai  mogok  kerja  yang  tidak  
sah,  dan sebagai akibatnya 
berdasarkan Pasal 145 UU 
Ketenagakerjaan Para Penggugat 
tidaklah berhak mendapatkan 
upahnya sebagaimana di tuntutnya 
dalam petitum gugatannya46. 
Selain itu hakim dalam amar 
putusannya menolak gugatan para 
pekerja seluruhnya.  

karena ketidakpuasan 
penggugat terhadap putusan PHI 
pada tanggal 16 Agustus 2012. 
Kemudian para penggugat tersebut 
mengajukan kasasi secara lisan 
pada tanggal 10 September 2012 
dengan perantara kuasanya yang 
mana disertai dengan memori 
kasasi yang memuat alasan-alasan 
yang di terima Kepaniteraan Muda 
PHI pada pengadilan Bandung 
tanggal 20 september 2012.47 

Alasan-alasan yang diajukan 
oleh para penggugat yang 

																																																													
46  Ibid., hlm. 24-25. 

sekarang menjadi para pemohon 
kasasi dalam memori kasasi yang 
pada pokoknya mengenai 
pertimbangan hukum judex facti 
yang mengandung pertentangan 
satu dengan yang lainnya yang 
telah salah menerapkan atau 
melanggar hukum yang berlaku.  

Dalam jawaban tergugat 
terhadap gugatan penggugat 
tertulis tertanggal 27 April 2012, 
menyatakan bahwa gugatan para 
penggugat tidak jelas 
(onduidelijk), dimana para 
penggugat tidak merumuskan 
gugatan secara tegas dan terang. 
Sebab Para Penggugat telah 
mencampurkan urusan serikat 
buruh dengan PHK yang telah 
dilakukan oleh Tergugat, sehingga 
gugatannya tidak focus (ambigu). 
Selain itu, Para Penggugat telah 
melakukan pelanggaran berat, 
dimana para Penggugat telah 
melakukan tindak kejahatan yaitu 
dengan mengintimidasi sesama 
pekerja lain atau serikat buruh 
yang sudah ada di dalam dan/atau 
menganiaya, mengancam fisik 
atau mental, menghina secara 
kasar Pengusaha dan atau 
pekerja/buruh lain, dengan 
gegabah atau dengan sengaja 
merusak, merugikan atau 
membiarkan dalam keadaan 
bahaya barang milik perusahaan 
yang menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan, dimana hal tersebut 
adalah jelas selain diatur dalam 

47  Ibid., hlm. 6-7. 
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Peraturan Perusahaan, juga diatur 
dalam UU Ketenagakerjaan pada 
Pasal 158.48 

Menurut tergugat, para 
Penggugat tidak berhak atas uang 
pesangon seperti yang telah 
didalilkannya dalam gugatannya 
karena sesuai dengan UU 
Ketenagakerjaan pada Pasal 158 
ayat (2) huruf c tindakan Para 
Penggugat telah memenuhi unsur-
unsur kesalahan berat dan 
pelanggaran-pelanggaran berat  
yang telah dilakukan oleh para 
Penggugat telah didukung oleh 
lebih dari 2 saksi. Tergugat 
berkali-kali telah menyampaikan 
terkait dengan permasalahan 
mendirikan Serikat Pekerja, bahwa 
tergugat tidak berkeberatan para 
penggugat mendirikan Serikat 
Pekerja dalam perusahaan asalkan 
harus sesuai dengan koridor 
undang-undang ataupun harus 
menjaga keharmonisan dengan 
Serikat Pekerja yang sudah ada. 
Ternyata Serikat Pekerja yang 
sudah ada menolak para penggugat 
dan PTP GESBURI PT. GPI.  

Terhadap gugatan para 
penggugat, Tergugat mengajukan 
eksepsi yang pada intinya 
menyatakan gugatan para pengugat 
tidak jelas (onduidelijk), dimana 
para penggugat tidak merumuskan 
gugatan secara tegas dan terang 
sehingga hal tersebut belum 

																																																													
48 Putusan Nomor : 21/G/2012/PHI/PN.BDG 
, Loc. Cit., hlm. 5-6. 

memenuhi syarat formil suatu 
gugatan. Para Penggugat telah 
mencampurkan urusan serikat 
buruh dengan PHK yang telah 
dilakukan oleh Tergugat, sehingga 
gugatannya adalah kabur. 
Berdasarkan Jurisprudensi MA 
No.3534 k/Sip/1984 tertanggal 22 
Agustus 1984 dan Putusan MA 
No.1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 
September 1985 serta gugatan 
Penggugat dianggap Obscuur 
Libel karena dalil gugataan tidak 
jelas dan kabur, sehingga gugatan 
harus dinyatakan tidak dapat 
diterima. 49 

Sebelum hakim 
menentukkan putusannya, maka 
hakim tersebut akan terlebih 
dahulu mempertimbangkan dasar 
hukumnya. Eksepsi Tergugat 
menyatakan bahwa Para 
Penggugat telah mencampur 
adukan urusan Serikat Buruh dan 
PHK yang telah dilakukan oleh 
Tergugat, dalam hal ini gugatan 
Para Penggugat tidak fokus, jelas 
dan terang permasalahan yang 
terjadi berkaitannya dengan apa, 
apakah gugatan tersebut tentang 
PHK atau tentang Union Busting 
seperti yang didalilkan Para 
Penggugat. Oleh karena itu jelas 
Para Penggugat telah 
menyampaikan dalil yang tidak 
fokus sehingga gugatan Para 
Penggugat adalah kabur. 
Berdasarkan hal tersebut dan 

49 Putusan Nomor :67 K/Pdt.Sus/2013, Loc. 
Cit., hlm 6 
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Yurisprudensi MA No.3534 K/ 
Sip/1984 serta Putusan MA 
No.1145 K/Pdt/1984 gugatan Para 
Penggugat dianggap Obscuur 
libel, sebagaimana termuat dalam 
ketentuan Pasal 124 ayat 2 HIR 
Jo.Pasal 160 RBG gugatan Para 
Penggugat dinyatakan tidak dapat 
di terima.50 

Jawaban Para Penggugat 
terhadap eksepsi Tergugat, yaitu 
bahwa Para Penggugat telah cukup 
jelas dalam merumuskan hal-hal 
pokok gugatan yang menjadi objek 
perselisihan hubungan Industrial 
mengenai perselisihan PHK 
sebagaimana tercantum dalam UU 
Ketenagakerjaan. Suatu hal 
kekaburan dalam pokok gugatan 
yang ditafsirkan Tergugat 
merupakan logika hukum yang 
terlalu mengada-ada dan sangat 
memaksakan. Perkara perselisihan 
hubungan industrial yang 
merupakan kewenangan Pengadilan 
Hubungan Industrial merupakan 
lingkup hukum perdata khusus 
bukan perdata umum. Sehingga 
begitupun Putusan MA RI yang 
lahir tahun 1984 dan dikaitkan 
dengan argumentasi hukum 
berdasarkan HIR dan RBG dengan 
UU No.02 tahun 2004 tentang 
PPHI yang lahir tahun 2004 tidak 
mempunyai Relevansi. Dengan 
demikian terhadap Kutipan dasar 
hukum yang digunakan Tergugat 
dalam mengajukan Eksepsi sama 

																																																													
50 Putusan Nomor : 21/G/2012/PHI/PN.BDG 
, Op. Cit., hlm. 23. 

sekali tidak dapat dijadikan 
Referensi pertimbangan hukum 
dalam pemeriksaan perkara a quo 
harus di kesampingkan dalil 
Tergugat tersebut. 51 

Majelis Hakim berpendapat 
setelah Majelis Hakim 
mempelajari dasar gugatan yang 
diajukan Para Penggugat bahwa 
perselisihan antara Para Penggugat 
dengan Tergugat adalah 
perselisihan Pemutusan Hubungan 
Kerja yang timbul akibat adanya 
perbedaan pendapat antara Tergugat 
dan para Penggugat mengenai 
berdirinya Serikat Pekerja PT 
Gesburi PT GPI yang kemudian 
berkembang menjadi perselisihan 
Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) yang dilakukan oleh 
Tergugat kepada Para Penggugat 
yang mana terhadap tindakan 
Tergugat, Para Penggugat 
berkeberatan dan mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI). Hal inilah yang 
menjadi persoalan dan menjadi 
dasar dan alasan gugatan dalam 
perkara a quo, yang oleh Majelis 
Hakim masalahnya telah cukup 
jelas dan kedua belah pihak pun 
telah memahaminya dan telah 
menyampaikan jawab menjawab 
dengan baik. Oleh karena itu dalil 
Tergugat yang menyatakan 
gugatan Para Penggugat kabur 
harus dinyatakan ditolak dan 
pemeriksaan pokok perkara akan 

51 Ibid. 
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dilanjutkan. 52 

Tuntutan Para Penggugat 
dalam Provisi memohon agar 
Tergugat membayar upah dan hak-
hak lainnya selama dalam proses 
perselisihan Pemutusan Hubungan 
Kerja kepada masing-masing Para 
Penggugat berdasarkan Pasal 96 
ayat (1) UU PPHI jo. Pasal 155 ayat 
(3) UU Ketenagakerjaan. Dalil Para 
Penggugat ini tidak didukung 
dengan bukti-bukti, apakah Para 
Penggugat melakukan 
kewajibannya atau tidak 
sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 155 ayat (2) UU 
Ketenagakerjaan, bahwa selama 
putusan Lembaga Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial 
belum ditetapkan, baik pengusaha 
maupun pekerja/buruh harus tetap 
melaksanakan segala 
kewajibannya.53 

Pertimbangan majelis 
Hakim terkait petitum petitum 
yang didalilkan pengguat kepada 
majelis Hakim semuanya ditolak, 
karena menurut majelis Hakim 
semua dalil-dalil yang diajukan 
penggugat tidak dapat dibuktikan 
sebagaimana yang seharusnya 
karena tidak berdasar. Dalam 
putusannya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Kelas I A 
Bandung menolak gugatan para 
pekerja PT. Glopac Indonesia, 
sebagaimana yang tertuang dalam 
putusan perkara Nomor: 

																																																													
52   Ibid., hlm. 23-24. 

21/G/2012/PHI/PN.BDG pada hari 
Kamis tanggal 09 Agustus 2012, 
dengan amar putusan sebagai 
berikut: 54 

Dalam Eksepsi:  

-  Menolak Eksepsi Terguggat; 

Dalam Provisi:  

- Menolak Provisi para 
Penggugat; 

Dalam Pokok Perkara: 

-  Menolak gugatan para 
Penggugat seluruhnya; 

-  Menyatakan hubungan kerja 
para Penggugat dengan Tergugat 
putus terhitung sejak putusan ini 
dibacakan/diucapkan; 

-  Membebaskan biaya perkara ini 
sebesar Rp. 619.000,- (enam 
ratus sembilan belas ribu 
rupiah) kepada Negara. 

Terlepas dari keberatan-
keberatan atau alasan kasasi a quo, 
Majelis Hakim berpendapat 
mengenai putusan Pengadilan 
Hubungan Industrial dalam pokok 
perkara yang pada pokok amar 
putusan menyatakan hubungan 
kerja antara Penggugat dan 
Tergugat putus terhitung sejak 
tanggal putusan Pengadilan 
Hubungan Industrial diucapkan, 
secara substansi putusan a quo dapat 
dibenarkan karena kedua belah 

53   Ibid, hlm. 24. 

54  Ibid.  
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pihak pada pokoknya termasuk para 
Penggugat sebagaimana dalam 
pertimbangan hukumnya telah 
sama-sama ingin mengakhiri 
hubungan kerja. Amar putusan 
yang demikian menurut Majelis 
Hakim Kasasi merupakan putusan 
yang mengabulkan gugatan 
Penggugat khususnya dalam 
gugatan subsidair, oleh karenanya 
amar putusan yang pertama Dalam 
Pokok Perkara harusnya berbunyi 
mengabulkan gugatan Penggugat 
sebagian.55 

PHI telah salah menerapkan 
hukum terhadap putusan PHK a 
quo dengan tidak memberikan 
kompensasi PHK berupa Uang 
Pesangon dan lain-lain. PHK a quo 
meskipun karena adanya alasan 
pelanggaran/kesalahan yang 
dilakukan oleh para Penggugat, 
namun pelanggaran/kesalahan a 
quo bukanlah alasan para 
Penggugat mengundurkan diri 
atau alasan PHK lainnya yang 
tidak berhak atas  kompesasi Uang 
Pesangon dan lain-lain sebagaimana 
dimaksud ketentuan dalam Pasal 
158 UU Ketenagakerjaan, maka 
terhadap PHK a quo para 
Penggugat berhak atas kompesasi 
Uang Pesangon dan lain-lain  . 56 

Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, ternyata bahwa putusan 
judex facti pengadilan hubungan 
industrial pada Pengadilan Negeri 

																																																													
55 Putusan Nomor :67 K/Pdt.Sus/2013, Loc. 
Cit., hlm. 16. 

Bandung dalam perkara ini 
bertentangan dengan hukum atau 
undang-undang, sehingga Majelis 
Hakim Kasasi menyatakan bahwa 
permohonan kasasi yang diajukan 
oleh para pemohon kasasi diterima 
dan membatalkan putusan PHI pada 
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 
: 21/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 
16 Agustus 2012. Serta 
Mahkamah Agung mengadili 
sendiri perkara ioni dengar amar 
putusan sebagai berikut: 57 

Dalam Eksepsi:  

- Menolak eksepsi; 

Dalam Provisi:  

- Menolak tuntutan provisi para 
penggugat; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan para 
Penggugat sebagian; 

2. Menyatakan hubungan kerja 
antara para Penggugat dan 
Tergugat putus terhitung sejak 
tanggal putusan PHI diucapkan 
tanggal 16 Agustus 2012; 

3. Menghukum Tergugat, 
membayar kepada para 
Penggugat uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak atas 
penggantian perumahan serta 
pengobatan dsn perawatan yang 
besarnya masing-masing  
penggugat yaitu, Ismail Sukandi 
Rp. 18.673.389,-, Dedi sebesar 
Rp. 11.966.210,- dan Suratno 

56  Ibid., hlm. 17. 

57  Ibid., hlm. 18-19. 
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sebesar Rp. 22.988.500,-; 
4. Menghukum tergugat membayar 

upah proses selama PHK kepada 
para Penggugat dengan besar 
masing-masing Ismail Sukandi 
Rp. 9.742.630,-, Dedi sebesar 
Rp. 7.804.050,- dan Suratno 
sebesar Rp. 11.994.000,-; 

5. Menolak gugatan para 
Penggugat untuk selebihnya. 
Prinsip kebebasan berserikat 

berfungsi sebagai hak dasar bagi 
pekerja adalah hak untuk 
berorganisasi dengan membentuk 
Serikat Pekerja/Buruh. Pelaksanaan 
hak berserikat pekerja di PT Glopac 
Indonesia dengan mendirikan 
Pimpinan Tingkat Perusahaan Gerakan 
Serikat Buruh PT Global Packaging 
Indonesia (PTP GESBURI PT GPI) 
pada tanggal 20 Februari 2011. 
Keberadaan kepengurusan PTP 
GESBURI PT GPI secara yuridis telah 
mendapatkan pengesahan berdasarkan 
Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 
893/CT.250/II/2011 yang diterbitkan 
Kanwil Disnaker Kabupaten Bekasi. 

Pada sisi lain ketika para 
pekerja PT Glopac Indonesia yang 
menggabung diri ke PTP GESBURI 
PT GPI, para pekerja tidak 
melakukan pengunduran diri dalam 
organisasi serikat pekerja 
sebelumnya. Sehingga dengan 
merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat 
(1) UU Serikat Pekerja, menentukan 
seorang pekerja tidak boleh menjadi 
anggota lebih satu serikat pekerja di 
satu perusahaan. Sedangkan dalam 
Pasal 14 ayat (2) ditentukan, bahwa 
bilamana dalam satu perusahaan 
pekerja tercatat lebih dari satu serikat 
pekerja, yang bersangkutan harus 
menyatakan secara tertulis satu serikat 
pekerja yang dipilihnya. 
																																																													
58 Dailami Firdaus, Aktualisasi Nilai-nilai 
Panasila Sebagai Salah Satu Pilar Bangsa 
Dalam Penanggulangan Korupsi di 

Sebagaimana dikemukakan oleh 
pihak PT Glopac Indonesia, 
sesuangguhnya perusahaan tidak 
menolak para pekerjanya untuk 
membentuk PTP GESBURI PT GPI. 
Sebagaimana disarankan oleh 
Pengawas Tenaga Kerja Kanwil 
Disnaker Kabupaten Bekasi agar para 
pekerja yang tergabung dalam PTP 
GESBURI PT GPI untuk mengganti 
nama serikat pekerjanya. Semua para 
pemangku kepentingan dalam bidang 
keteanagkerjaan, baik pimpinan 
perusahaan, pekerja, dan pemerintah 
(disnaker) duduk secara bersama 
untuk mencari jalan tengah untuk 
kepentingan bersama. Hal itu 
menurut Anggota DPD dan MPR RI, 
Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., 
LL.M., MBA dengan dibukanya ruang 
wacana yang dinamis oleh semua 
elemen bangsa untuk mencapai 
kesepakatan publik secara demokratis 
guna mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh lapisan masyarakat dalam 
bingkai nilai-nilai keadilan sosial.58 

Dalam hal pekerja melakukan 
kesalahan berat dan melanggar 
peraturan perusahaan, maka 
perusahaan berhak dan wajib untuk 
melakukan PHK. Dalam hal ini 
perusahaan membela dirinya kalau 
diserang atau dirugikan oleh pegawai. 
Perusahaan memiliki hak secara legal 
untuk memutuskan hubungan kerja 
karena pekerja melanggar 
kontrak/perjanjian kerja. Perusahaan 
memiliki hak secara moral untuk 
menegakkan nilai-nilai yang 
dianggapnya baik, dan mengeluarkan 
pekerja yang tidak menghormati 
nilai-nilai tersebut. Perusahaan 
bahkan wajib melakukan PHK terkait 
hak pekerja untuk diperlakukan sama.   

Maksud dari pernyataan 

Indonesia, Jurnal SPEKTRA (Jurnal Ilmu-
ilmu Sosial), Volume III Nomor 2 Juli-
Desember 2012, hlm. 14. 
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tersebut adalah bahwa terdapat 
paham keadilan, khususnya dalam 
perusahaan, setiap orang berhak 
mendapat perlakuan hukum yang 
sama, sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Berdasar atas keadilan 
ini,maka perusahaan tidak boleh 
mengistimewakan karyawannya dan 
secara hukum setiap individu karyawan 
harus diperlakukan sama. Jika ada 
pegawai yang melakukan pelanggaran 
berat dan perusahaan tidak 
melakukan PHK, maka perusahaan 
telah mengistimewakan pegawai 
tersebut dan mendiskriminasikan 
pegawai dengan melanggar hak 
pegawai yang lain untuk 
diperlakukan sama. Di sisi lain, 
secara hokum, pekerja tersebut harus 
diperlakukan dengan asas praduga tak 
bersalah sampai terbukti sebaliknya, 
dan berhak untuk diproses dengan sah 
secara hukum. 

Dalam hal perusahaan yang 
melakukan PHK tanpa ada kesalahan 
pekerja, bukanlah tindakan yang baik 
secara moral bagi pegawai karena 
membuat mereka kehilangan hak 
untuk mendapatkan kehidupan yang 
layak. Ketika perusahaan melakukan 
PHK, perusahaan tetap harus 
melakukan tanggung jawabnya yaitu 
tanggung jawab legal, tanggung 
jawab moral dan tanggung jawab 
sosial. Secara legal, perusahaan harus 
mengikuti peraturan yang berlaku 
seperti misalnya harus memperoleh 
penetapan Lembaga Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial 
(LPPHI), dan wajib membayar uang 
pesangon (UP) dan atau uang 
penghargaan masa kerja (UPMK) dan 
uang penggantian hak (UPH) yang 
seharusnya diterima yang dihitung 
berdasarkan upah karyawan dan masa 
kerjanya. 

Namun, dalam kasus PHK 
sepihak yang menimpa pekerja PT 

Glopac Indonesia yang semula 
berawal dari keinginan para pekerja 
untuk membentuk serikat pekerja 
yang kemudian berujung PHK pada 
tiga orang pekerja yang menginisiasi 
pembentukkan dan sekaligus 
penggerak demonstrasi pada tanggal 
30 Maret 2011 yang berujung pada 
perusakan fasilitas perusahaan. Atas 
dasar itulah kemudian PT Glopac 
Indonesia melakukan PHK tanpa 
pesangon yang didasarkan adanya 
pelanggaran berat yang telah dilakukan 
oleh para pekerjasebagaimana diatur 
dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 
Ketenagakerjaan, sehingga 
berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 
(3) UU Ketenagakerjaan, maka para 
pekerja tersebut dalam pemutusan 
hubungan kerjanya tidak berhak atas 
uang pesangon. 

Dengan dasar PHK sepihak 
tanpa pesangon yang disebabkan 
karena aksi demontrasi dalam 
kerangka hubungan industrial yang 
harmonis perlu diketahui sebab yang 
pasti yang menjadi alasannya. Hal itu 
dikarenakan alasan PHK berperan 
besar dalam menentukan apakah 
pekerja tersebut berhak atau tidak atas 
uang pesangon, uang penghargaan 
dan uang penggantian hak. Peraturan 
mengenai uang pesangon, uang 
penghargaan, dan uang penggantian 
hak diatur dalam Pasal 156, Pasal 160 
sampai Pasal 169 UU 
Ketenagakerjaan.  

PHK yang disebabkan karena 
kesalahan berat yang berimplikasi 
tidak dapat pesangon sebagaimana 
diatur Pasal 158 UU Ketenagakerjaan 
telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Kontutusi dalam putusannya Nomor 
012/PUU-I/2003, tertanggal 28 
Oktober 2004, yang amar putusannya 
pada pokoknya menyatakan ketentuan 
Pasal 158 UU Ketenagakerjaan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 
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tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat. Ketentuan Pasal 158 
UU Ketenagakerjaan bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, 
serta melanggar azas praduga tidak 
bersalah (preassumption of 
innocence). 

Namun terhadap hal tersebut, 
Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi pada 7 Januari 2005 
menerbitkan Surat Edaran Nomor: 
SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Isi pokok 
dari surat edaran menteri itu adalah 
penyelesaian perkara pemutusan 
hubungan kerja karena pekerja 
melakukan kesalahan berat harus 
memperhatikan dua hal, yakni, PHK 
dapat dilakukan setelah ada putusan 
pidana yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap atau apabila pekerja 
ditahan dan tidak dapat melaksanakan 
pekerjaan maka berlaku ketentuan 
Pasal 160 UU Ketenagakerjaan. Selain 
itu, surat edaran menteri juga 
menyatakan, dalam hal terdapat 
“alasan mendesak” yang berakibat 
hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan, 
maka pengusaha dapat menempuh 
upaya penyelesaian melalui lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. 

Setelah dilakukannya PHK 
secara sepihak tanpa pesangon oleh 
perusahaan, para pekerja PT Glopac 
Indonesia (Penggugat) mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial tingkat pertama di PN 
Bandung. Pada dasarnya Penggugat 
dalam petitumnya meminta 
pembatalan PHK sepihak dan tidak 
ada sama sekali berkaitan dengan 
persoalan pendirian serikat pekerja 
sebagai titik awal adanya perselisihan 
yang kemudian berujung pada aksi 
demontrasi. Menurut penulis 
semestinya Penggugat dalam 
gugatannya mendalilkan bahwa 
mereka di PHK adalah karena alasan 

mendirikan Serikat Pekerja. Sehingga 
meminta hakim agar memutuskan 
bahwa PHK tesebut tidak sah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 153 
ayat (1) huruf g UU 
Ketenagakerjaan  

Karena Penggugat dalam uraian 
positanya banyak menguraikan 
mengenai demonstrasi para pekerja 
yang berujung pada pengrusakan aset 
perusahaan sehingga PHK ini 
diputuskan legal. Pada sisi lain, 
terdapat kesalahan dari para 
Penggugat yaitu ketika menggalang 
dukungan pembentukkan Serikat 
Pekerja mereka melakukan tindakan 
destruktif. Padahal semestinya 
langkah yang harus ditempuh para 
penggugat ini ketika Serikat Pekerja 
secara yuridis telah mendapatkan 
pengesahan dari Kanwil Disnaker 
Kabupaten Bekasi, kemudian 
melakukan pemberitahuan pada 
perusahaan (komunikasi bipartit). 
Jika upaya pemenuhan normatif 
tersebut mendapat penolakan dari 
perusahaan maka langkah selanjutnya 
yang harus dilakukan yaitu mediasi 
dengan mediator dari kanwil 
disnaker, setelah itu mengajukan ke 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.   

Jika upaya sebelumnya belum 
membuahkan hasil yang diinginkan 
maka para penggugat bisa 
mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI) dan 
apabila putusan PHI masih belum 
bisa diterima maka penggugat bisa 
mengajukan kasasi. Namun amat 
disayangkan langkah yang dilakukan 
oleh para pekerja PT. Glopac 
Indonesia, setelah mengalami 
buntunya komunikasi bipartit dengan 
perusahaan mereka langsung 
memutuskan untuk merencanakan 
pelaksanaan, dan penanggung jawab 
pemogokan kerja yang berujung pada 
tindakan destruktif. Hal inilah yang 
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menyebabkan langkah mediasi dan 
langkah-langkah berikutnya menjadi 
percuma (sia-sia) meski dilakukan. 

Maka pada akhirnya majelis 
hakim PHI tingkat pertama menolak 
gugatan Penggugat seluruhnya 
dengan pertimbangannya dengan 
berdasarkan fakata-fakta yang 
terungkap dipersidangan Majelis 
Hakim berpendapat bahwa Undang-
undang Perburuhan berusaha 
melindungi atau mencegah Pengusaha 
(dalam hal ini Tergugat) melakukan 
PHK terhadap buruh (Penggugat) 
meskipun bila ada ditemukan dalam 
suatu mogok kerja (demontrasi-
unjukrasa) ada kejadian kegaduhan 
atau pelanggaran, asalkan mogok kerja 
untuk unjuk rasa tersebut telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 140 UU 
Ketenagakerjaan dan dalam mogok 
kerja tersebut tidak dilakukan secara 
anarkhis, akan tetapi dalam kasus a 
quo berdasarkan bukti P.5 
(Permohonan Bipartit), bukti P.6 
(surat pemberitahuan aksi mogok 
tanggal 21 Maret 2011) telah terjadi 
aksi mogok sebagai akibat gagalnya 
perundingan, namun dalam kegiatan 
aksi tersebut telah terjadi kekerasan 
pengrusakan asset perusahaan 
Tergugat yang mengakibatkan 
berhentinya kegiatan produksi 
perusahaan Tergugat sehingga 
meskipun mogok kerja dan unjuk rasa 
telah sesuai dengan Pasal 140 UU 
Ketenagakerjaan, tetapi berdasarkan 
ketentuan Pasal 137 UU 
Ketenagakerjaan yang menerangkan 
mogok kerja adalah sebagai hak dasar 
pekerja dan serikat pekerja yang 
dilakukan secara sah, tertib dan 
damai, dan sesuai dengan penjelasan 
Pasal 137 tersebut bahwa yang di 
maksud dengan tertib dan damai 
adalah tidak mengganggu keamanan 
dan ketertiban umum, dan/atau 
mengancam jiwa dan harta benda 

milik perusahaan atau pengusaha atau 
orang lain atau milik masyarakat, oleh 
karena dalam unjuk rasa tersebut 
telah terjadi pengrusakkan milik 
perusahaan dan timbul kerugian 
produksi pada perusahaan. 

Dengan ditolaknya gugatan 
Penggugat pada PHI tingkat pertama, 
kemudian para pekerja (Penggugat) 
melakukan upaya hukum ke MA. 
Dalam putusan kasasi yang 
dimohonkan oleh para pekerja, 
majelis hakim berpendapat terkait 
dengan disahkannya PHK sepihak 
tanpa pesangon oleh PT Glopac 
Indonesia karena adanya alasan 
pelanggaran/kesalahan yang 
dilakukan oleh para pekerja. Namun 
pelanggaran/kesalahan tersebut 
bukanlah alasan para pekerja 
mengundurkan diri atau alasan PHK 
lainnya yang tidak berhak atas 
kompesasi uang pesangon dan lain-
lain sebagaimana dimaksud ketentuan 
dalam Pasal 156 UU 
Ketenagakerjaan, maka terhadap 
PHK para pekerja berhak atas 
kompensasi uang pesangon dan laian-
Iain yang selanjutnya mengenai 
besarnya kompensasi atas PHK 
secara interpretatif diterapkan 
ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU 
Ketenagakerjaan dengan ketentuan 
para pekerja berhak atas uang 
pesangon sebesar 1 kali ketentuan, 
uang penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak sebagaimana 
dimaksud ketentuan dalam Pasal 156 
UU Ketenagakerjaan. 
 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah diuraikan 
di atas, maka pada bab terakhir ini 
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dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Hak berserikat dan berkumpul 
khususnya bagi para pekerja/buruh 
telah dijamin dengan tegas dalam 
berbagai peraturan perundang-
undangan, diantaranya Pasal 28 dan 
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, 
Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 
1948, dan Konvensi ILO Nomor 
98 Tahun 1956. Bahkan jaminan 
secara khusus akan hak bagi 
pekerja/buruh untuk berserikat 
diwujudkan ke dalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh dan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Dengan jaminan 
secara hukum tersebut pada 
akhirnya melahirkan banyak sekali 
organisasi serikat pekerja/buruh. 
Kendati demikian dengan 
banyaknya organisasi serikat 
pekerja/buruh dapat meningkatkan 
posisi tawar pekerja/buruh terhadap 
pengusaha secara seimbang sesuai 
dengan falsafah hubungan 
industrial Pancasila.  

2. Penerapan hak berserikat bagi para 
pekerja/buruh pada PT Glopac 
Indonesia tidak berjalan dengan 
baik karena berujung pada 
pemutusan hubungan kerja 
terhadap beberapa pekerja. Hal itu 
sebenarnya bisa diantisipasi 
sebelumnya, baik oleh para pekerja 
itu sendiri maupun oleh pengusaha 
dengan jalan melakukan 
musyawarah untuk mencari jalan 
keluarnya berkaitan adanya 
kehendak beberapa pekerja untuk 
mendirikan serikat pekerja/buruh 
selain yang telah ada. Alasan 
perusahaan menolak organisasi 
serikat pekerja/buruh PTP 
GESBURI PT GPI berdasarkan 

alasan karena adanya penolakan 
dari organisasi serikat 
pekerja/buruh yang telah ada 
sebagai alasan yang tidak berdasar 
menurut hukum. Larangan menurut 
hukum dalam pelaksanaan hak 
berserikat bagi pekerja/buruh adalah 
setiap pekerja/buruh dilarang 
mempunyai keanggotaan lebih dari 
satu organisasi serikat 
pekerja/buruh. Upaya yang dapat 
dilakukan dalam memperjuangkan 
hak berserikat maupun pemutusan 
hubungan kerja sebelum 
diselesaikan melalui pengadilan 
hubungan insdustrial seyogyanya 
dapat dilakukan upaya bipartit, 
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 

 

B.Saran 

Adapun saran-saran yang dapat 
sampaikan atas hasil penilitian skripsi 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada setiap 

pekerja/buruh maupun perusahaan 
untuk sama-sama memahami hak 
berserikat bagi pekerja/buruh telah 
dijamin dengan tegas dalam 
berbagai peraturan perundang-
undangan. Karena itu pelarangan 
terhadap pendirian organisasi 
pekerja/buruh di luar yang pada 
perusahaan merupakan suatu 
realitas sosial yang harus disikapi 
dengan arif dan bijaksana, tanpa 
harus berujung pada pemutusan 
hubungan kerja.  

2. Disarankan kepada para 
pekerja/buruh dalam mendirikan 
organisasi serikat pekerja/buruh 
perlu memahami secara mendalam 
mengenai syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam pendiriannya. 
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Selanjutnya juga dalam menyikapi 
akan adanya perbedaan pandangan 
baik dengan perusahaan maupun 
juga dengan sesama pekerja/buruh 
menggunakan cara-cara 
musyawarah dengan model bipartit, 

mediasi, konsiliasi, dan 
arbitrase.dan menghindari 
perbuatan yang anarkis yang pada 
akhirnya akan merugikan 
pekerja/buruh itu sendiri.
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ABSTRAK 

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi 
pasar (market economy). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya 
melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Khemani 
(1998), menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha 
menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa 
dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia 
Timur terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha 
yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk 
serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah 
mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk 
meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. 
Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah Peran pemerintah daerah dalam 
menanggulangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan 
cara mengeluarkan peraturan daerah yang mendorong tumbuhnya entrepreneur 
melalui kebijakan. Beberapa peraturan yang mengatur barang, jasa dan pangan 
telah mengatur dengan jelas peran pemerintah daerah dalam mencegah praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peranan KPPU dalam menjamin 
terciptanya persaingan usaha  yang sehat di Daerah yaitu : 1) melakukan 
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan perilaku 
antipersaingan, seperti kebijakan pemberian hak monopoli atau monopsoni, 2) 
mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi tidak sejalan dengan 
prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU 5/1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, dan 3) mengajukan usul 
pembatalan atas peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1999, 4) mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional, 
mendorong perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya regulasi yang 
kondusif. 

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Monopoli, dan Persaingan Usaha. 
 

 
I. Pendahuluan 

        Negara Republik Indonesia 
adalah Negara hukum, hal ini 

jelas dinyatakan dalam 
Pembukaan Undang Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 
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1945 yang menghendaki 
diadakannya Undang-Undang 
Dasar yang berisi batang tubuh 
atau pasal-pasal. Dalam Pasal 1 
ayat (3) Undang Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945  
jelas menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara hukum. 
Hal ini berarti bahwa seluruh 
warga negara dan aparatur 
pemerintahan negara Indonesia  
dalam bertindak harus 
berdasarkan aturan hukum yang 
berlaku.59 Pemerintahan 
diselenggarakan berdasarkan 
konstitusi atau peraturan 
perundang-undangan, tidak atas 
dasar kekuasaan belaka. Segala 
sesuatu harus berdasarkan hukum 
yang berlaku. Setiap warga 
negara wajib menjunjung tinggi 
hukum, artinya wajib mentaati 
hukum.  
        Sebagai Negara yang 
mendasarkan pada Pancasila dan 
UUD RI Tahun 1945, segala 
aspek kehidupan dalam 
kemasyaratakan, kebangsaan dan 
kenegaraan termasuk pemerintah 
harus senantiasa bedasarkan atas 
hukum. Untuk mewujudkan 
negara hukum tersebut diperlukan 
tatanan yang tertib antara lain 
dibidang pembentukan peraturan 
perudang-undangan. Tertib 
pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus 
dirintis sejak  saat perencanaan 

																																																													
								59	 Handri	 Raharjo,	 Sistem	 Hukum	
Indonesia	–	Ketentuan-ketetuan	Hukum	
Indonesia	 dan	 	 Hubungannya	 	 dengan	
Hukum		Internasional,	(Jakarta,	Pustaka	
Yustisia,	2016),	hal.	1-2	
								60	 Jimly	 Asshiddiqie,	 	 Perihal	
Undang-Undang,	 (Jakarta,	 Rajawali	
Pers,	2014),			hal.180	
									61Slamet	 Riyanto,	 Penerapan	 Azas	
Lex	 Sportiva	 Pada	 Sistem	 Hukum	

sampai dengan 
pengundangannya.60 
        Berdasarkan tujuan negara di 
atas, Pemerintah wajib secara 
terus-menerus melakukan upaya 
untuk memajukan kesejahteraan 
umum sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dalam 
semangat mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Upaya 
memajukan kesejahteraan umum 
ini juga harus dilakukan dalam 
suasana perdamaian dunia yang 
berkeadilan sosial. Untuk 
memajukan kesejahteraan umum 
ini negara berfungsi menciptakan 
syarat dan kondisi serta 
infrastruktur yang harus tersedia 
agar warganegaranya mempunyai 
akses yang cukup dalam 
menggapai aspek-aspek 
kesejahteraan sosial tersebut.61 
        Hukum persaingan 
merupakan salah satu perangkat 
hukum penting dalam ekonomi 
pasar (market economy). Melalui 
hukum persaingan usaha, 
pemerintah berupaya melindungi 
persaingan yang sehat antar 
pelaku usaha di dalam pasar. 
Khemani (1998), menjelaskan 
bahwa persaingan yang sehat 
akan memaksa pelaku usaha 
menjadi lebih efisien dan 
menawarkan lebih banyak pilihan 
produk barang dan jasa dengan 
harga yang lebih murah. 
Pengalaman di banyak negara 

Indonesia	 Dalam	 Perspektif	 Kedaulatan	
Negara	Kajian	Filsafat	Hukum	Mengenai	
Benturan	 Paham	 Sejarah-Kebudayaan	
Dengan	 Paham	 Positivisme	 Dalam	
Pengembangan	 Hukum	 Keolahragaan	
Nasional,	 E-Jurnal	 Veritas	 Vol	 5	 No.1	
Universitas	 Islam	 As-Syafi’iyah,	 diakses	
dari	www.veritas.uia.ac.id	tanggal	17-02-
2020,	jam	07.10	
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industri baru di Asia Timur 
terutama Korea Selatan dan 
Taiwan menunjukkan bahwa 
persaingan usaha yang sehat 
memaksa pelaku usaha untuk 
meningkatkan efisiensi dan mutu 
produk serta melakukan inovasi. 
Persaingan yang terjadi dalam 
dunia usaha telah mendorong 
perusahaan-perusahaan 
manufaktur di negara tersebut 
untuk meningkatkan daya saing 
dengan melakukan investasi lebih 
besar dalam teknologi. 
Sebaliknya, perusahaan yang 
tidak efisien dan tidak kompetitif, 
serta tidak responsif terhadap 
kebutuhan konsumen, akan 
dipaksa keluar dari persaingan.62 

              Di sisi lain perkembangan 
usaha swasta pada kenyataannya 
sebagian besar merupakan 
perwujudan dari kondisi 
persaingan usaha yang tidak 
sehat. Kedudukan monopoli yang 
ada lahir karena adanya fasilitas 
yang diberikan oleh pemerintah 
serta ditempuh melalui praktek 
bisnis yang tidak sehat, seperti 
persekongkolan untuk 
menetapkan harga (price fixing) 
melalui kartel, menetapkan 
mekanisme yang menghalangi 
terbentuknya kompetisi, 
menciptakan barrier of 
entry, dan terbentuknya integrasi 
baik horizontal dan vertikal.63 

              Lahirnya Undang-undang 
Persaingan Usaha sebenarnya 
tidak lepas dari krisis moneter 
yang kemudian berlanjut kepada 

																																																													
									62	 Thee	 Kian	 Wie,	 “Kebijakan	
Persaingan	 dan	 Undang-undang	
Antimonopoli	 dan	 Persaingan	 di	
Indonesia,”	dalam	buku	Pembangunan,	
Kebebasan,	 dan	 “Mukjizat”	Orde	 Baru,	
Cet	1,	 (Jakarta,	penerbit	Buku	Kompas,	
2004),	hal.173.	

krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia di pertengahan tahun 
1997, dimana pemerintah 
disadarkan bahwa sebenarnya 
fundamental ekonomi Indonesia 
pada waktu itu ternyata begitu 
lemah, lemahnya fundamental 
ekonomi Indonesia terjadi karena 
berbagai kebijakan pemerintah di 
berbagai sektor ekonomi yang 
kurang tepat.      

              Undang-undang Nomor 5 
tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat bertujuan 
untuk menjamin terciptanya 
persaingan yang sehat; sehingga 
alokasi sumber daya bisa efisien; 
konsumen memiliki pilihan dalam 
membeli barang dan jasa; harga 
yang wajar dilihat dari biaya 
produksi dan kualitas; serta 
memungkinkan timbulnya 
inovasi produk. Kebijakan 
persaingan bertujuan untuk 
meminimumkan inefisiensi 
perekonomian yang diciptakan 
oleh tingkah laku perusahaan-
perusahaan yang bersifat anti-
persaingan. Ada dua penyebab 
distorsi perekonomian yang dapat 
menyebabkan pasar menjadi tidak 
sempurna. 

               Kebijakan persaingan tidak 
hanya terdiri dari undang-undang 
larangan praktek monopoli tetapi 
juga termasuk deregulasi dan 
liberalisasi ekonomi. Undang-
undang larangan praktek 
monopoli bertujuan untuk 
mengatur perilaku-perilaku 

								63	
https://akbarsaiful.wordpress.com/201
1/07/22/kedudukan-hukum-
persaingan-usaha-dalam-sistem-
hukum-indonesia/;	diakses	pada	
tanggal	13-2-2020,	jam	12.35	
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perusahaan yang besifat 
antipersaingan.Dikeluarkanya 
Undang-Undang Anti Monopoli 
merupakan suatu keharusan, 
sebuah undang-undang yang 
secara khusus mengatur 
persaingan dan praktek monopoli, 
yang sudah sejak lama dipikirkan 
oleh para pakar, partai politik, 
lembaga swadaya masyarakat, 
serta instansi pemerintah.64  
        Dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan 
pembentukan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang memiliki 
kewenangan yang signifikan 
untuk tidak hanya mengawasi 
pelaksanaan undang-undang ini 
tetapi juga untuk melakukan tugas 
penilaian perjanjian, kegiatan 
usaha, penyalahgunaan posisi 
dominan, melakukan tindakan 
berdasar kewenangan, memberi 
saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah serta berwenang 
untuk menerima laporan, 
penelitian, penyelidikan, 
memanggil pelaku usaha dan 
saksi, meminta keterangan 
institusi pemerintah, memutuskan 
dan menjatuhkan sanksi 
administratif yang berkaitan 
dengan kasus dugaan pelanggaran 
undang-undang ini.  
        KPPU sebagai lembaga yang 
bertugas mengawasi jalannya 
persaingan usaha juga bertugas 
mengawasi perilaku 
antipersaingan di daerah-daerah, 
seperti: monopoli/monopsoni, 
kartel, kesepakatan harga dan 

																																																													
								  64 Rachmadi Usman, Hukum 
Persaingan Usaha di Indonesia, 
Cet. 1, (Jakarta, PT.Gramedia 
Pustaka Utama, 2004), hal. 14.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 65 
https://www.kppu.go.id/docs/Lap

lain-lain sebagaimana yang 
tercantum di dalam undang-
undang. Selain itu, juga tentunya 
KPPU bertugas mengawasi 
peraturan pemerintah pusat 
maupun daerah yang membuka 
peluang bagi perusahaan untuk 
melakukan tindakan 
antipersaingan seperti tata niaga 
yang memberikan hak 
monopoli/monopsoni.65 
        Hal yang tak kalah 
pentingnya untuk 
meminimalisasikan praktek-
praktek yang mengarah pada 
persaingan tak sehat dan 
sekaligus merugikan konsumen 
adalah segala upaya untuk 
menekan biaya transaksi. 
Mengingat Indonesia memiliki 
wilayah yang luas dengan ribuan 
pulau yang tersebar, perbaikan 
sarana dan prasarana transportasi 
dan telekomunikasi niscaya akan 
sangat menopang bagi 
berkurangnya disparitas harga. 
       Arah kebijakan untuk 
pengembangan penghidupan 
berkelanjutan yang sejalan 
dengan tugas dan fungsi KPPU 
adalah peningkatan akses 
terhadap kegiatan ekonomi 
produktif melalui peningkatan 
peran pemerintah pusat dan 
daerah dalam pengembangan 
ekonomi lokal bagi masyarakat 
kurang mampu dan rentan melalui 
optimalisasi peran pemerintah 
pusat dan daerah dalam mengatur 
persaingan usaha yang sehat dan 
melindungi masyarakat yang 

oranKinerja/LKJ_KPPU2016.pdf
,	diakses pada tanggal 12-2-2020 
jam : 07.30 
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kurang mampu, yaitu dengan (i) 
perlindungan usaha yang banyak 
menyerap tenaga kerja kurang 
mampu dengan memberikan 
dukungan perbaikan kualitas dan 
pemasaran; (ii) perlindungan 
terhadap pasar tradisional melalui 
peningkatan kapasitas 
infrastruktur pasar; dan (iii) 
peningkatan peran pemerintah 
daerah dalam pengembangan 
potensi daerah dan penguatan 
ekonomi lokal termasuk dalam 
pengembangan dan 
pendampingan dalam 
mengembangkan kemitraan 
dalam peningkatan keterampilan 
kewirausahaan dan keterampilan 
lainnya untuk masyarakat kurang 
mampu.66  
        Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.67 Konsep Otonomi 
Daerah (Otda) bukan merupakan 
suatu hal yang baru di Indonesia, 
sejak negeri ini mulai terbentuk 
konsep Otda selalu menjadi 
pembicaraan penting dalam 
berbagai perdebatan yang 
diselenggarakan untuk mencari 
konsep ideal ketatanegaraan di 
Republik ini. Otonomi Daerah 
merupakakn sebuah langkah awal 
dalam rangka mewujudkan 
kualitas kehidupan masyarakat 
dan sekaligus untuk 
meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Dalam pelaksanaan 

																																																													
													66	Ibid	

							67	 Pasal	 1	 angka	 6	Undang	Undang	
Nomor	 	 23	 Tahun	 2014	 tentang	
Pemerintahan	Daerah.	

Otonomi Daerah dituntut adanya 
aparatur daerah yang bersih dan 
berwibawa dan mampu menjawab 
segala masalah yang timbul di 
daerahnya. Selain dari aparatur 
yang andal, DPRD juga harus 
lebih mampu melahirkan 
Peraturan Daerah yang 
berkualitas dan tepat guna dalam 
menangani berbagai kebutuhan 
masyarakat.68         
        Pemerintah daerah 
melakukan pengembangan usaha 
sektor pertanian dan perikanan, 
khususnya bagi petani dan 
nelayan kurang mampu dengan 
pemenuhan infrastruktur 
pendukung pertanian dan 
perikanan. Untuk mencapai hal 
tersebut, maka perlu adanya 
penguatan dalam investasi yang 
ditempuh melalui dua pilar 
kebijakan, yaitu pertama adalah 
Peningkatan Iklim Investasi dan 
Iklim Usaha untuk meningkatkan 
efisiensi proses perijinan bisnis; 
dan kedua adalah Peningkatan 
Investasi yang Inklusif terutama 
dari investor domestik. Kedua 
pilar kebijakan ini harus 
dilakukan secara terintegrasi baik 
di tingkat pusat maupun di 
daerah. Arah kebijakan yang 
ditempuh dalam pilar pertama 
penguatan investasi adalah 
menciptakan iklim investasi dan 
iklim usaha yang lebih berdaya 
saing, baik ditingkat pusat 
maupun daerah yang dapat 
meningkatkan efisiensi proses 
perijinan, meningkatkan 
kepastian berinvestasi dan 
berupaya di Indonesia, serta 
mendorong persaingan usaha 

      68 Abdul	 Manan,	 Peranan	 Hukum	
Dalam	 Pembangunan	 Ekonomi,	
Kencana,	Jakarta,	2014,	hal.	223	
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yang lebih sehat dan 
berkeadilan.69 
        Bertitik tolak dari hal 
tersebut diatas, maka Penulis akan 
mengkaji sejauhaman peran 
Pemerintah daerah dalam 
menanggulangi praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat 
di daerah. 

              Berdasarkan uraian tersebut 
diatas, maka penulis ingin 
mengetahui  bagaimana peran 
Pemerintah Daerah dalam 
menanggulangi praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat 
dan apa peran KPPU dalam 
menciptakan persaingan usaha 
yang sehat ? 

 
 
II.  Peran Pemerintah Daerah 

dalam pembangunan Nasional 
dan Otoda 

 

        Dalam Pasal  1 Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republi
k  Indonesia Tahun  1945 
dinyatakan 
bahwa  Negara  Indonesia  adala
h  negara 
kesatuan  yang  berbentuk  repu
blik. Selanjutnya dalam Pasal 18 
ayat (1) Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republi
k  Indonesia Tahun  1945 
dinyatakan bahwa “Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap propinsi, 
kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan 
daerah yang diatur Undang-
Undang”. Pasal 18 ayat (5) 

																																																													
											69	Ibid	

								70	Lihat	Bagian	Menimbang	huruf	a.	
Undang	Undang	 	RI	Nomor	 :	 12	 Tahun	

Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republi
k  Indonesia Tahun  1945 
menyebutkan bahwa pemerintah 
daerah merupakan daerah 
otonom yang dapat menjalankan 
urusan pemerintahan dengan 
seluas-luasnya serta mendapat 
hak untuk mengatur kewenangan 
pemerintahan kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintahan pusat. 
        Untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai negara 
hukum, Negara berkewajiban 
melaksanakan pembangunan 
hukum nasional yang dilakukan 
secara terencana, terpadu, dan 
berkelanjutan dalam sistem 
hukum  nasional yang menjamin 
perlindungan hak dan kewajiban 
segenap rakyat Indonesia 
berdasarkan Undang Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945.70 

               Sejak disahkannya Undang 
Undang Republik Indonesia 
tentang Pemerintahan Daerah 
yaitu Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah,  
perkembangan otonomi daerah 
mulai berjalan baik dan 
meningkat. Selanjutnya untuk 
mempertegas pelaksanaan 
otonomi daerah agar tidak terjadi 
penguasaan yang berlebihan, 
maka lahirlah Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah.   

2011	 tentang	 Pembentukan	 Peraturan	
Perundang-undangan.	
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               Dengan telah berlakunya 
undang undang tentang 
Pemerntahan Daerah, maka telah 
terjadi perubahan dan pergeseran 
dalam pembangunan ekonomi 
yang tadinya bersifat sentralistis  
mengarah kepada desentralisasi 
yakni memberi kebebasan 
kepada  daerah untuk 
membangun wilayahnya, 
termasuk membangun 
ekonominya.71  

               Prinsip otonomi daerah 
berdasarkan Undang Undang 
Pemerintahan Daerah adalah 
otonomi seluas-luasnya  kepada 
daerah agar pemerintah daerah 
mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
meningkatkan pelayanan umum 
dan meningkatkan daya saing 
pemerintah daerah. Tujuan yang 
harus dicapai adalah 
mewujudkan kemandirian 
daerah itu sendiri, dengan 
memanfaatkan potensi/ 
kekayaan daerah, sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat. Kewenangan untuk 
mengelola sumber sumber 
pendapatan asli daerah adalah 
kewenangan yang telah 
diserahkan kepada daerah 
berdasarkan desentralisasi 
fiskal.72 

              Peranan pemerintah daerah 
dalam perencanaan 
pembangunan daerah merupakan 
pemerintah yang mempunyai 

																																																													
           71 Abdul Manan, Op.Cit., 

hal. 223 
             72 Hendra Karianga, Politik 

Hukum Dalam Pengelolaan 
Keangan Daerah, Kencana 
Prenadamedia Group, Jakarta, 
2013, hal. 73 

kewenangan yang sangat 
strategis dan kedudukan yang 
strategis, hal ini berkaitan 
dengan fungsinya selaku 
“pelayanan publik” guna 
meningkatkan kesejahteraan, 
kemakmuran, keamanan, 
keadilan dan ketenteraman bagi 
masyarakat. Sebab perencanaan 
pembangunan daerah adalah 
suatu kegiatan untuk 
dilakasanakan dimasa depan 
dalam hal ini berawal dari 
tahapan-tahapan proses 
penyusunan program dan 
aktivitas yang melibatkan 
berbagai elemen didalamnya, 
demi pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber-daya-
sumber daya yang ada dengan 
tujuannya untuk menigkatkan 
kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya dalam suatu 
lingkungan atau wilayah yang 
direncanakan dalam jangka 
waktu tertentu.73  

                Dalam pengertian ini 
pemerintah daerah sebagai peran 
perencana untuk mendesain dan 
membentuk intreaksi dalam 
suatu proses menuju sasaran 
yang ingin dicapai. Dengan ini 
pemerintah harus berperan 
utama dengan tugas pokok dan 
fungsinya pemerintah daerah dan 
menyesuaikan dengan fungsi 
visi, misi, sasaran dan tujuan 
yang terapkan. Sedangkan 
berkaitan dengan pengertian ini 

																		73 Riyadi & Deddy 
Bratakusumah, Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Strategi 
Menggali Potensi Dalam 
Mewujudkan Otonomi Daerah). 
(Jakarta, Penerbit PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2003), hal.8 
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maka, Soemendar (1985:1) 
dalam (Sayafiie 2011:8) bahwa, 
pemerintah sebagai badan yang 
penting dalam rangka 
pemerintahannya, pemerintah 
mesti memperhatikan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum, tuntutan dan harapan 
serta pendapat rakyat, kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat, 
pengaruh-pengaruh lingkungan, 
pengaturanpengaturan, 
komonikasi peran serta seluruh 
lapisan masyarakat dan 
legitimasi. sebagian dari fungsi 
utama pemerintahan daerah yang 
terutama adalah memperbaiki 
dan menyelesaikan 
tuntutan/aspirasi masyarakat.74  

               Peranan pemerintah dalam 
pembangunan masyarakat amat 
luas, berawal dari hal yang 
bersifat pelayanan operasional 
sampai pada hal yang bersifat 
ideologi dan spiritual dengan ini 
peran pemerintah akan 
mempunyai wewenang dan 
kemampuan seseorang tersendiri 
untuk melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya seorang 
pemimping, karena tuntutan dari 
tugas pokok dan fungsinya 
sendiri bisa menyelesaikan 
persoalan-persoalan 
dilingkungan masyarakat 
maupun pemerintah. 
Pelaksanaan pemerintahan yang 
baik selalu berpatokan pada 
tugas pokok dan fungsi yang 
diatur oleh peraturan yang 
ditentukan dan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsinya 

																																																													
																		74	 Sayafiie Inu Kencana, 

Manajemen Pemerintahan,  
(Bandung, Pustaka Rineka Cipta, 
2011).  

tergantung pihak pemimpinnya 
sendiri. Dalam hal ini kegiatan 
yang harus dilaksanakan / 
dijalankan terdapat tiga fungsi 
yang hakiki yaitu : pelayanan 
(service), pemberdayaan 
(empowerment), dan 
pembangunan (development).” 
dalam hubungan tersebut 
menegaskan bahwa, pelayanan 
yang baik akan membuahkan 
keadilan bagi masyarakat bangsa 
dan negara, sedangkan 
pemberdayaan adalah 
mendorong kemandirian 
masyarakat dan pembangunan 
akan menciptakan kesejahteraan 
dan kemakmuran dalam 
masyarakat.75  

               Negara berkewajiban 
mewujudkan ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemenuhan 
konsumsi Pangan yang cukup, 
aman, bermutu, dan bergizi 
seimbang, baik pada tingkat 
nasional maupun daerah hingga 
perseorangan secara merata di 
seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
sepanjang waktu dengan 
memanfaatkan sumber daya, 
kelembagaan, dan budaya 
lokal.76 

              Hukum persaingan usaha 
memiliki dimensi bidang hukum 
tata negara (lembaga dan   
instansi resmi, pusat dan daerah 
seperti eksistensi Departemen 
dan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan dan eksistensi 
Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha); hukum administrasi 

													75	 Rasyid Ryaas, Otonomi 
Daerah Dalam Kesatuan, 
(Yogyakarta, 2002)  

											76	Konsideran	huruf	b	Undang-Undang	
Nomor	18	Tahun	2012	tentang	Pangan	
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negara (pelaksanaan peranan 
kelembagaan tersebut); bidang 
hukum perdata (seperti 
eksistensi perjanjian dan kontrak 
di dalam kasus-kasus persaingan 
usaha); juga ada bidang 
pidananya (sanksi pidana dalam 
Undang-Undang No. 5 tahun 
1999).77 

              Maria Vagliasindi dalam 
kajiannya menyimpulkan bahwa 
implementasi efektif dari hukum 
persaingan usaha merupakan 
tugas yang sulit, serta 
memerlukan tingkat 
pengetahuan dan keahlian yang 
tinggi. Kondisi struktur awal 
yang terjadi dalam ekonomi 
transisi dari proteksi ke 
liberalisasi, khususnya pada 
negara berkembang seperti 
Indonesia, membuat 
implementasi hukum persaingan 
menjadi tugas yang lebih 
menantang daripada 
implementasi hukum persaingan 
pada negara maju. Hambatan 
masuk yang timbul dari 
konsentrasi pasar yang tinggi, 
kontrol dan kepemilikan 
pemerintah, serta hambatan 
administratif, semuanya tinggi di 
ekonomi transisi.78  

																																																													
											77	Ibid	

				78	 Maria	 Vagliasindi,	 “Competition	
Across	 Transition	 Economies:	 an	
Enterprise-level	 Analsis	 of	 The	 Main	
Policy	 and	 Structural	 Determinants.”	
Working	paper	No.68,	European	Bank.	
London,	2001.	dikutip	dari	 Ine	Minara	
S.	 Ruky,	 “Implementasi	 Kebijakan	
Persaingan	Melalui	Hukum	Persaingan	
dan	 Liberalisasi	 Perdagangan”,	
Desertasi	 Doktor,	 Program	
Pascasarjana	 Fakultas	 Ekonomi	
Universitas	Indonesia,	2004,	hal.6.			

															79		Luis	Tineo,	“Indonesia:	
Promoting	Effecincy	Markets	Through	

              Menurut Luis Tineo, hukum 
persaingan tidak akan terlepas 
dari tekanan secara politik 
maupun sosial79, perkara 
persaingan usaha juga 
merupakan salah satu perkara 
hukum yang cukup rumit 
penanganannya dibandingkan 
perkara hukum lainnya, dimana 
analisa dari segi ekonomi untuk 
beberapa perkara sangat 
diperlukan dalam proses 
pembuktiannya, sehingga 
menurut John E. Kwoka, Jr. dan 
Lawrence J. White peranan para 
ahli ekonomi dalam hampir 
setiap penanganan perkara 
persaingan usaha begitu 
penting.80 

        Diberlakunya Undang-
Undang Anti Monopoli 
memberikan jaminan kepastian 
hukum untuk lebih mendorong 
percepatan pembangunan 
ekonomi dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan 
umum, serta sebagai 
implementasi dari semangat dan 
jiwa - jiwa Undang-Undang 
Dasar 1945. Pendefinisian tender 
dalam UndangUndang Nomor 5 
Tahun 1999 sangat sempit dan 
terbatas. Sempit karena 
tenderhanya diasumsikan 

the	Effective	Implementation	of	the	
New	Competition	Law,”	(makalah	
disampaikan	pada	International	
Conference	Competition	Policy	&	
Economic	Growth:	Issues	&	Options,	
Jakarta-Surabaya,	22-23	May	&	25	
May	2000),	hal.5.	

															80	John	E.	Kwoka,	Jr.	and	Lawrence	
J.	White,	The	Antitrust	Revolution,	
Harper	Collins	Publishers,	1989,	p.1.	
lihat	juga	Ditha	Wiradiputra,	“Hikmah	
Putusan	KPPU	atas	Temasek,	“	Bisnis	
Indonesia	(11	Desember	2007).	



JURISDICTIE	JOURNAL	VOL.5/II/2019	
	

	 56	

sebagai kegiatan menawarkan 
harga, sedangkan 
padapraktiknya, tender terdiri 
dari serangkaian kegiatan yang 
meliputi antara lain yaitu 
permintaan pengadaan barang 
dan/atau jasa, permintaan untuk 
membelibarang (untuk tender 
penjualan barang), penawaran 
teknis dan harga ataupenawaran 
harga, evaluasi terhadap 
dokumen prakualifikasi (jika 
ada) dandokumen penawaran, 
pengajuan dan pemeriksaan 
sanggahan/tanggapan,serta 
penetapan pemenang tender. 
Penawaran teknis dan 
penawaranharga merupakan 
dasar pertimbangan penting bagi 
penyelenggara tenderuntuk 
menentukan pemenang tender.81 
Sementara itu, deregulasi dan 
liberalisasi bertujuan agar 
mekanisme pasar dapat berjalan 
dengan meminimumkan 
intervensi pemerintah yang 
distortif.82  

 

III. Pengaturan tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
 

        Monopoli di Indonesia 
tidak terlepas dari faktor sejarah 
pendudukan usaha dagang VOC 

																																																													
         81 Anna Maria Tri 
Anggraini, “Implementasi 
Perluasan Istilah Tender dalam 
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 
1999 Tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat”, Artikel 
pada Jurnal Persaingan Usaha 
(Jurnal Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha), Edisi Nomor 
2, 2009, hal. 75 

             82Faisal Basri, anggota 
KPPU, Rektor Perbanas, 
pengamat ekonomi dan Dendi 

(Vereninging Oost Indische 
Compagnie). Awalnya terjadi 
karena didorong kebutuhan 
bangsa-bangsa atau negara-
negara Eropa terhadap rempah-
rempah.  Jenis rempah-rempah 
yang mereka cari dan butuhkan 
adalah cengkeh, lada, pala, dan 
bunga pala yang disebut “fuli”. 
Bagi bangsa atau orang-orang 
Eropa, rempah-rempah berfungsi 
sebagai bumbu atau pelezat 
masakan, untuk obat-obatan, dan 
untuk penghangat tubuh pada 
musim dingin. Begitu 
pentingnya rempah-rempah bagi 
Bangsa Eropa kala itu (sekitar 
akhir abad lima belas), sehingga 
muncul ungkapan “semahal 
lada” atau siapa yang menguasai 
pusat rempah-rempah mereka 
menguasai kerongkongan 
Eropa.83 
        Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.  
Tujuan Undang-Undang Anti 
Monopoli ini adalah untuk 
memangkas praktek monopoli 
dan persaingan usaha yang tidak 
sehat yang merajalela di 
Indonesia pada zaman 

Ramdani adalah asisten dosen di 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia. 
https://www.hukumonline.com/
berita/baca/hol2735/kebijakan-
persaingan-di-era-otonomi-/, 
diakses pada tanggal 12-2-2020 
jam : 07.36 

														83	 Suharsil	 dan	 Mohammad	 Taufik	
Makarao,	 “Hukum	 Larangan	 Praktik	
Monopoli	 dan	 Persaingan	 Usaha	 Tidak	
Sehat”,	Jakarta:	Ghalia	Indonesia,	2010,	
hlm.	21.		37	
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pemerintah orde baru, dimana 
praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat 
tersebut banyak terjadi kebijakan 
pemerintah yang kerap kali 
menguntungkan pelaku usaha 
tertentu saja yang dapat 
merugikan masyarakat dan 
bertentangan dengan cita-cita 
keadilan sosial.84   

        Dalam melakukan kegiatan 
usaha di Indonesia, pelaku usaha 
harus berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan memperhatikan 
keseimbangan antara 
kepentingan pelaku usaha dan 
kepentingan umum. Dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat tujuan  yang 
terkandung adalah : 1) menjaga 
kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat; 2) 
mewujudkan iklim usaha yang 
kondusif  melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat 
sehingga menjamin adanya 
kepastian kesempatan berusaha 
yang sama bagi pelaku usaha; 3) 
mencegah praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat 
yang ditimbulkan oleh pelaku 
usaha; 4) terciptanya efektifitas 
dan efisien  dalam kegiatan 
usaha.85 
        Kegiatan yang dilarang 
adalah : 1) monopoli, 2) 
monopsony, 3) penguasaan 

																																																													
        84 Arie Siswanto, Hukum 
Persaingan Usaha, (Jakarta, 
Ghalia Indonesia, 2002), hal.78. 

														85	
https://www.slideshare.net/anchitoky

pasar, dan 4) persekongkolan. 
Adapun perjanjian yang dilarang 
dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 adalah : 1) 
oligopoly, 2) penetapan harga, 
3)pembagian wilayah, 4) 
pemboikotan, 5) kertel, 6) trust, 
7) oligopsoni, 8) integrasi 
vertical.86 
        Dengan adanya Undang-
Undang khusus yang mengatur 
mengenai larangan praktik 
monopoli (antimonopoli) dan 
persaingan usaha tidak sehat 
yaitu Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 membuat penegakan 
hukum antimonopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat 
memiliki dasar penegakan 
hukum yang kuat dan kokoh, 
sebab memiliki Undang-Undang 
yang tersendiri atau eksklusif  
mengatur mengenai 
antimonopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat.  
        Seperti juga halnya dalam 
bidang hukum yang lain, maka 
dalam bidang hukum 
antimonopoli ini pun berlaku 
prinsip bahwa, tidak ada 
gunanya sebagus dan 
sesempurna apa pun peraturan 
tertulis jika hal tersebut tidak 
dapat diwujudkan ke dalam 
praktik. Agar praktik dapat 
berjalan sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh peraturan 
tertulis, maka aspek pelaksaan 
hukum (law enforcement) juga 
harus diatur, diarahkan dan 
dilaksanakan secara benar. Jika 
tidak, ketentuan tertulis hanya 

o/antimonopoli-dan-persaingan-
usaha-tidak-sehat,	diakses	pada	
tanggal	16-02-2020,	jam	13.00	

														86	Ibid	
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menjadi macam kertas yang sia-
sia.  
       Sebagai salah satu peraturan 
perundang-undangan yang 
dibuat untuk menciptakan 
“social engineering” bagi 
masyarakat dunia usaha pada 
umumnya dan para pelaku usaha 
pada khususnya, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini 
pun dilengkapi dengan berbagai 
macam aturan mengenai sanksi-
sanksi yang dapat dikenakan 
bagi mereka yang melanggar 
ketentuan undang-undang. 
 

       A. Praktik Persaingan Usaha 
di Daerah 

 

                  Dalam Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
dinyatakan bahwa:  

(1) “Pelaku usaha dilarang 
melakukan penguasaan 
atas produksi dan atau 
pemasaran barang  dan 
atau jasa yang dapat 
mengakibatkan 
terjadinya praktik 
monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak 
sehat.”  

        (2) “Pelaku usaha patut 
diduga atau dianggap 
melakukan penguasaan 
atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan 
atau jasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
apabila :  

                   a.  Barang dan atau jasa 
yang bersangkutan belum 
ada substitusinya; atau  

              b. Mengakibatkan pelaku 
usaha lain tidak dapat 
masuk ke dalam 
persaingan usaha 
barang  dan atau jasa 
yang sama; atau  

           c. Satu  pelaku usaha  atau  
satu kelompok  pelaku  
usaha menguasai lebih 
dari 50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar 
satu jenis barang atau 
jasa tertentu.”  

                   Dari isi pasal diatas jelas 
menyatakan bahwa pelaku 
usaha dilarang  melakukan 
penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran barang dan 
atau  jasa yang dapat 
mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat, kemudian 
pada ayat (2) dinyatakan 
acuan atau indikator 
penentuan pelaku usaha 
seperti apa yang termasuk 
pelaku usaha yang  
melakukan praktik monopoli, 
kemudian dalam penjelasan 
Pasal 17 ayat (2) tersebut 
disebutkan atau dijelaskan 
bahwa yang dimaksud pelaku 
usaha lain adalah pelaku 
usaha yang memiliki daya 
saing atau kemampuan 
bersaing yang signifikan 
dalam pasar bersangkutan. 
Signifikan disini  
dimaksudkan atau lebih 
mudahnya diartikan sebagai 
pesaing yang berarti atau 
berpengaruh atau yang 
sebanding dengan pelaku 
usaha yang telah ada di pasar 
bersangkutan, sehingga akan 
ada pembanding dan juga 
akan ada pilihan bagi 
masyarakat sebagai 
konsumen yang pada akhirnya 
bertujuan agar tidak terjadi 
praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat.              

                    Beberapa tindakan atau 
cara tidak adil (unfair) dapat 



JURISDICTIE	JOURNAL	VOL.5/II/2019	
	

	 59	

dilakukan perusahaan untuk 
memenangkan persaingan 
secara tidak sehat, misalnya 
tindakan kolusif dan tindakan 
yang menghancurkan 
pesaing (competitor 
elimination). Tindakan 
kolusif ialah perilaku 
beberapa perusahaan untuk 
mengatur harga secara 
bersama-sama atau membagi-
bagi pasar sedemikian rupa, 
sehingga memaksimumkan 
keuntungan masing-masing 
perusahaan. Perilaku kolusi 
dapat dilakukan dengan 
tersembunyi (tacit 
collusion) ataupun 
terbuka (explicit collusion). 
Contoh perilaku kolusi 
terbuka adalah pembentukan 
kartel oleh perusahaan-
perusahaan. 

                    Agar persaingan usaha 
dapat berlangsung dengan 
baik, maka kebijakan 
ekonomi nasional di Negara-
negara berkembang harus 
menyediakan sejumlah 
persyaratan, yang pertama 
diperlukan adalah 
mewujudkan pasar yang 
erfungsi dan mekanisme 
harga, dalaam konteks 
tersebut yang dituju adalah 
penyediaan akses pasar 
sebebas mungkin dan pada 
saat yang sama mneydiakan 
insentif untuk meningkatkan 
jumlah dari pengusaha  
nasional.87 

                    Eksternalitas pasar yang 
memungkinkan perusahaan-
perusahaan yang mempunyai 
kekuatan pasar menggunakan 

																																																													
								87	Andi	Lubis	dkk,	Hukum	Persaingan	
Usaha	Antara	Teks	&	Konteks,	hal.	3	

kekuatan tersebut untuk 
menghancurkan 
pesaingnya (competitor 
elimination) dengan cara tidak 
adil (unfair conduct). 
Kebijakan/intervensi 
pemerintah sendiri yang 
menimbulkan distorsi pasar 
dan inefisiensi perekonomian. 
Penyebab pertama bersumber 
dari perilaku perusahaan 
sedangkan penyebab kedua 
bersumber dari intervensi 
pemerintah terhadap 
mekanisme pasar.88 

 

       B. Pemerintah Daerah sebagai 
pembuat kebijakan dalam 
menciptakan praktik usaha 
yang sehat             

                Dalam pasal 1 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, menyatakan bahwa :  
“Monopoli adalah 
penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau atas penggunaan 
jasa tertentu oleh satu pelaku 
usaha atau satu kelompok 
pelaku usaha.” 

               Dalam isi pasal diatas 
definisi monopoli adalah 
suatu penguasaan atas sebuah 
usaha atau bisnis tertentu oleh 
satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. Hal 
ini tentu dapat memperkuat 
posisi pelaku usaha dan 
melemahkan posisi 
pesaingnya, maka semakin 
lama pelaku usaha yang 
melakukan penguasaan akan 
semakin menguasai pasaran.  

								88	Ibid	
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                   Monopoli ini dapat 
dilakukan oleh satu pelaku 
usaha maupun satu kelompok 
pelaku usaha. Pengertian 
praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat 
menurut Undang-Undang No. 
5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat terdapat pada Pasal 1 
angka 2 dan angka 6, untuk 
pengertian dan unsur dari 
praktik monopoli ada pada 
Pasal 1 angka 2 yang 
menyatakan : 
“Praktek monopoli adalah 
pemusatan kekuatan 
ekonomi oleh satu atau lebih 
pelaku usaha yang 
mengakibatkan dikuasainya 
produksi dan atau 
pemasaran atas barang dan 
atau jasa tertentu sehingga 
menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat dan 
merugikan kepentingan 
umum.”  

 
             Dari pengertian tersebut 

terdapat unsur-unsur yang 
sangat penting untuk 
memahami arti dari praktik 
monopoli, yaitu :  
1. Pemusatan kekuatan 
ekonomi;  
2. Satu atau lebih pelaku 
usaha;  
3. Mengakibatkan 
dikuasainya produksi dan 
atau pemasaran atas barang  
    dan atau jasa tertentu;  
4. Menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat;  
5. Merugikan kepentingan 
umum.  

                Jadi apabila satu atau 
lebih pelaku usaha yang 

melakukan pemusatan 
kekuatan ekonomi hingga 
mampu menguasai produksi 
dan pemasaran atas barang 
atau jasa yang menjadi objek 
usahanya, kemudian dari 
perbuatan tersebut 
menyebabkan atau 
menimbulkan iklim 
persaingan usaha tidak sehat 
dan merugikan kepentingan 
umum, maka pelaku usaha 
tersebut menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 
1999 telah melakukan 
praktik monopoli.  

         Kemudian untuk pengertian 
persaingan usaha tidak sehat 
terdapat pada Pasal 1 angka 
6, yang menyatakan :  

    “Persaingan usaha tidak 
sehat adalah persaingan 
antara para pelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan 
produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa yang dilakukan dengan 
cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau 
menghambat persaingan 
usaha”  

 

                    Pendekatan yang 
terkandung di dalam 
Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, yaitu 
pendekatan Rule of Reason 
dan pendekatan Perse 
Illegal. Kedua pendekatan 
ini melekat atau ada di dalam 
pasal-pasal Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. 
Pendekatan tersebut 
berfungsi untuk 
membedakan perbuatan atau 
struktur pasar bagaimanakah 
yang boleh dilakukan oleh 
pelaku usaha. Alasan (Rule 
of Reason)  diperbolehkan 
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didasarkan pada analisis 
ekonomi dan hukum dengan 
menganalisis terpenuhinya 
unsur-unsur persaingan 
usaha tidak sehat dan praktik 
monopoli sebagaimana 
ditentukan dalam ketentuan 
Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999. Pendekatan 
Perse-illegal memandang 
bahwa perbuatan tersebut 
tidak perlu analisis, sebab 
akibatnya berpengaruh buruk 
terhadap persaingan dan 
tidak perlu ada analisis, dan 
perbuatan atau pelanggaran 
benar-benar tidak boleh 
dilakukan oleh pelaku usaha 
(Perse Illegal).89  

                      Rule Of Reason adalah 
pendekatan guna menilai 
atau membuktikan perbuatan 
pelaku usaha, atau kelompok 
pelaku usaha telah 
melakukan praktik 
monopoli, dan persaingan 
usaha tidak sehat, serta 
merugikan kepentingan 
umum atau tidak, dengan 
menilai dampak dari 
kegiatan atau perbuatan 
pelaku usaha dan kelompok 
pelaku usaha tersebut. 
Apabila dampak tersebut 
dinilai tidak menimbulkan 
kerugian pada kepentingan 
umum dan tidak 
menyebabkan persaingan 
usaha tidak sehat, maka 
perbuatan atau kegiatan 
pelaku usaha tersebut tidak 
melanggar ketentuan dari 
Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999.90  

																																																													
	 	 	 	 	 	 	 89	
http://repository.unpas.ac.id/34154/5/BAB

                     Peranan pemerintah 
daerah sebagai entrepreneur 
yaitu, pemerintah daerah 
dapat mendorong tumbuhnya 
entrepreneur melalui 
kebijakan, beberapa 
peraturan yang mengatur 
barang, jasa dan pangan telah 
mengatur dengan jelas peran 
pemerintah daerah dalam 
mencegah praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak 
sehat. 

                     Dalam penelitian ini, 
penulis akan mengkaji 
bidang pangan yang 
merupakan kebutuhan pokok 
sebagai bahan pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. 
Tentang Pangan telah diatur 
dalam  Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012. 

  Dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, diatur bahwa :  
 

“bahwa negara 
berkewajiban mewujudkan 
ketersediaan, 
keterjangkauan, dan 
pemenuhan konsumsi 
Pangan yang cukup, aman, 
bermutu, dan bergizi 
seimbang, baik pada tingkat 
nasional maupun daerah 
hingga perseorangan secara 
merata di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sepanjang waktu 
dengan memanfaatkan 
sumber daya, kelembagaan, 
dan budaya lokal”  

 

              Definisi pangan 
menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 

%20II.pdf,	diakses	pada	tanggal	13-02-2020,	
jam	07.30	
							90	Ibid	
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tentang Pangan terdapat pada 
Pasal 1 angka 1 yang 
menyatakan bahwa :   

 

         “Pangan adalah segala 
sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan, 
peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun 
tidak diolah yang 
diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan Pangan, 
bahan baku Pangan, dan 
bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, 
dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.” 

 

        Definisi ketahanan 
pangan menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan 
terdapat pada Pasal 1 angka 2 
yang menyatakan bahwa :  
“Ketahanan pangan adalah 
kondisi terpenuhinya 
Pangan bagi negara sampai 
dengan perseorangan, yang 
tercermin dari tersedianya 
Pangan yang cukup, baik 
jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta 
tidak bertentangan dengan 
agama, keyakinan, dan 
budaya masyarakat, untuk 
dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara 
berkelanjutan.”   

    Dari definisi pangan 
diatas, dapat diketahui 
bahwa pangan bukan hanya 
segala sesuatu yang 
dihasilkan dari seluruh 

sumber hayati, tetapi juga 
meliputi bahan tambahan 
pangan, bahan baku pangan, 
dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, 
dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman. 

Dari definisi ketahanan 
pangan diatas, mewujudkan 
ketahanan pangan dapat 
diartikan lebih lanjut sebagai 
berikut:  

    1.  Terpenuhinya pangan yang 
cukup diartikan 
ketersediaan pangan yang 
berasal dari tanaman, 
ternak, dan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan atas 
karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin, dan 
mineral yang bermanfaat 
bagi pertumbuhan 
kesehatan manusia. 

    2. Terpenuhinya pangan 
dengan kondisi yang aman, 
diartikan bebas dari 
cemaran biologis, kimia, 
dan benda/zat lain yang 
dapat mengganggu, 
merugikan dan 
membahayakan kesehatan 
manusia serta aman dari 
kaidah agama.  

       3.  Terpenuhinya pangan 
dengan kondisi yang merata, 
dapat diartikan pangan   

            harus   tersedia setiap saat 
dan merata di seluruh tanah air.  

   4. Terpenuhinya pangan 
dengan kondisi terjangkau, 
diartikan pangan mudah  
diperoleh oleh seetiap 
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rumah tangga dengan 
harga yang terjangkau.91   

[         
       Pangan pokok ialah 
pangan yang muncul dalam 
menu sehari – hari, 
mengambil porsi terbesar 
dalam hidangan dan 
merupakan sumber energi 
terbesar. Sedangakan pangan 
pokok utama ialah pangan 
pokok yang dikonsumsi oleh 
sebagaian besar penduduk 
serta dalam situasi normal 
tidak dapat diganti oleh 
komoditas lain.92 

Dari penjelasan kedua 
pengertian diatas, maka dapat 
diketahui bahwa gabah, beras, 
dan nasi termasuk kedalam 
pangan pokok dan pangan 
pokok utama, hal itu 
dikarenakan gabah dan beras 
merupakan bahan baku dari 
nasi, gabah yang diolah 
menjadi beras melalui 
penggilingan, dan setelah 
menjadi beras akan dimasak 
menjadi nasi yang siap 
dikonsumsi oleh sebagian 
besar penduduk Indonesia 
yang tidak dapat diganti oleh 
komoditas atau jenis pangan 
pokok lainnya dalam situasi 
normal, maka berdasarkan hal 
tersebut kebutuhan akan 
gabah, beras, dan nasi sebagai 
pangan pokok utama sangat 
tinggi. Oleh karena kebutuhan 
akan pangan beras ini sangat 
tinggi, maka diperlukan 
perencanaan pangan. 
Perencaan pangan ini diatur 
dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 

																																																													
												91	Achmad	Suryana,	“Kapita	Selekta,	

Evolusi	Pemikiran	Kebijakan	Ketahanan	
Pangan”,	(Yogyakarta	:	BPFE-Yogyakarta,	
2003),	hal.	103	

2012 tentang Pangan, yang 
menyatakan bahwa :  

     “perencanaan pangan 
dilakukan untuk merancang 
penyelenggaraan pangan ke 
arah kedaulatan pangan, 
kemandirian pangan, dan 
ketahanan pangan.”  

 Perencanaan ini harus 
terintegrasi dalam rencana 
pembangunan  nasional dan 
pembangunan daerah, 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan peran 
masyarakat dan juga pelaku 
usaha di bidang pangan yang 
akan disusun di tingkat 
nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota. Selain 
melaksanakan perencanaan 
pangan, pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah 
bertanggung jawab atas 
ketersediaan dan 
pengembangan produksi 
pangan di daerahnya untuk 
pemenuhan kebutuhan 
pangan masyarakat secara 
berkelanjutan. Hal ini diatur 
dalam Pasal 12 ayat (1) 
sampai ayat (4) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan, yang 
menyatakan bahwa :  
  (1) Pemerintah  dan  

Pemerintah   Daerah  
bertanggung   jawab  
atas Ketersediaan 
Pangan.  

(2) Pemerintah  dan   
Pemerintah  Daerah  
bertanggung  jawab atas 
Ketersediaan  Pangan di 

								92	 Khumaidi,	 “Gizi	 Masyarakat”,	
(Jakarta:		PT.	BPK		Gunung	Mulia,		1994),					
hal.	4	
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daerah dan 
pengembangan Produksi 
Pangan Lokal di daerah.  

             (3) Dalam mewujudkan 
Ketersediaan Pangan 
melalui pengembangan 
Pangan Lokal, 
Pemerintah Daerah 
menetapkan jenis 
Pangan lokalnya.  

             (4) Penyediaan Pangan 
diwujudkan untuk 
memenuhi kebutuhan 
dan konsumsi  Pangan 
bagi masyarakat, rumah 
tangga, dan 
perseorangan secara 
berkelanjutan.”  

      Setelah melakukan 
perencanaan dan penyediaan 
pangan, pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah pun 
berkewajiban untuk 
melindungi dan 
memberdayakan semua pihak 
yang terlibat pada rangkaian 
produksi pangan sesuai 
dengan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan yang 
menyatakan :  

    “Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah berkewajiban 
melindungi dan 
memberdayakan Petani, 
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, 
dan Pelaku Usaha Pangan 
sebagai produsen Pangan.”  

           Pemerintah pusat dan/atau 
pemerintah daerah melakukan 
stabilisasi pasokan dan harga 
pangan pokok yang dilakukan 
sesuai dengan yang tercantum 
dalam Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan, yang 
menyatakan :  

   “Stabilisasi pasokan dan 
harga Pangan Pokok 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 dilakukan 
melalui: a. Penetapan harga 
pada tingkat produsen 
sebagai pedoman pembelian 
Pemerintah; b. Penetapan 
harga pada tingkat konsumen 
bagi penjualan pemerintah; c. 
Pengelolaan dan 
pemeliharaan cadangan 
pangan Pemerintah; d. 
Pengaturan dan pengelolaan 
pasokan pangan; e. 
Penetapan kebijakan pajak 
dan/atau tarif yang berpihak 
pada kepentingan nasional; f. 
Pengaturan kelancaran 
distribusi antar wilayah; g. 
Pengaturan ekspor dan impor 
pangan.”  

 

           Pada pasal ini jelas 
menyatakan bahwa, 
pemerintah berhak untuk 
melakukan pengaturan dan 
penetapan harga pada tingkat 
produsen maupun konsumen, 
dan juga mengenai kelancaran 
distribusi antar wilayah, maka 
dengan dilaksanakannya 
perencanaan, penyediaan, dan 
stabilisasi pasokan dan harga 
pangan, pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dapat 
memenuhi kebutuhan pangan 
masyarakat dan menciptakan 
ketahanan pangan nasional, 
terutama pada beras yang 
menjadi pangan pokok utama 
yang dikonsumsi sebagian 
besar penduduk Indonesia.   

         Selain perlu inisiatif dari 
pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah untuk 
melakukan perencanaan 
sampai stabilisasi, pelaku 
usaha di bidang pangan dan 
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masyarakat pun perlu 
mendukung dan menaati 
pengaturan yang diterapkan 
oleh pemerintah di bidang 
pangan selama itu demi 
kepentingan nasional.  

    Praktik monopoli di 
bidang pangan adalah 
kegiatan pemusatan kekuatan 
ekonomi yang dilakukan oleh 
satu atau sekelompok pelaku 
usaha pada pasar pangan 
tertentu, seperti beras atau 
gula, yang menyebabkan 
pelaku usaha lain tidak dapat 
bersaing atau masuk kedalam 
pasar pangan yang sama 
(barrier to entry), sedangkan 
persaingan usaha tidak sehat 
di bidang pangan adalah 
keadaan ketika iklim usaha di 
bidang pangan menjadi tidak 
sehat karena satu atau 
sekelompok pelaku usaha  
menjalankan usahanya secara 
melanggar hukum sehingga 
pasokan pangan dan 
distribusinya hanya 
terkonsentrasi kepada pelaku 
usaha tersebut. 

 Terjadinya peningkatan 
konsentrasi dalam suatu 
struktur pasar dapat 
disebabkan oleh beberapa hal 
yang dapat menimbulkan 
terjadinya monopolistik di 
antaranya adalah 
pembangunan industri besar 
dengan teknologi produksi 
massal (mass production) 
sehingga dengan mudah dapat 
membentuk struktur pasar 
yang monopolistik dan 
oligopolistik, kemudian 
faktor yang lain adalah pada 

																																																													
							93	
https://www.kppu.go.id/docs/LaporanKin

umumnya industri atau usaha 
yang besar memperoleh 
proteksi efektif yang tinggi. 

            Selain dalam bidang 
Pangan, melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah serta PP 
Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan UU 
Nomor 20 Tahun 2008, 
Pemerintah Daeraah juga 
berperan  dalam melakukan 
pengawasan kemitraan 
sebagai upaya yang ditempuh 
atas kondisi pemberdayaan 
ekonomi rakyat yang dirasa 
belum mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam 
pengembangan usaha.93 

    Dengan adanya peran 
Pemerintah daerah melalui 
kebijakan dalam bentuk 
pengaturan, maka menjadikan 
iklim usaha menjadi sehat, 
dengan demikian praktik 
usaha tidak sehat dapat 
dihindari. Untuk itu 
diperlukan peran pemda 
dengan membuat perda terkait 
hal tersebut  yang sejalan 
dengan prinsip-prinsip yang 
tercantum dalam UU 5/1999. 

 

       C. Peranan KPPU dalam 
menjamin terciptanya 
persaingan usaha  yang sehat 
di Daerah 

 

   Dalam menanggulangi 
praktik persaingan usaha tidak 
sehat, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) 
meminta Pemerintah Daerah 
menciptakan iklim persaingan 
usaha, yang sehat, melalui 
penerbitan peraturan daerah 

erja/LKJ_KPPU2016.pdf,	diakses	ada	
tanggal	13-2-220,	jam	07.30	
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agar tercipta sinkronisasi 
kebijakan pemda dengan 
Undang-Undang No 5 Tahun 
1999. KPPU memiliki 
perwakilan di lima provinsi di 
Indonesia, sehingga 
diharapkan peran pemerintah 
daerah untuk mendukung 
tugas lembaga negara ini 
dalam melakukan 
pengawasan praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak 
sehat di daerah.94  

     KPPU yang terbentuk 
sejak 2001, saat ini memiliki 
perwakilan di lima daerah, 
yakni Provinsi Sumantera 
Utara, Kepulauan Riau, 
Sulawesi Selatan, Kalimantan 
Timur, dan Yogyakarta, dan 
masih memiliki kendala untuk 
membuka perwakilan di 
setiap provinsi karena 
keterbatasan sumber daya 
manusia dan anggaran. 

    Undang-undang No.5 
tahun 1999 merinci 
kewenangan KPPU, yang 
meliputi hal-hal berikut: 
menerima laporan; 
melakukan penelitian; 
melakukan penyelidikan dan 
atau pemeriksaan; 
menyimpulkan hasil 
penyelidikan dan atau 
pemeriksaan; memanggil 
pelaku usaha; memanggil dan 
menghadirkan saksi, saksi 
ahli, dan setiap orang yang 

																																																													
           94 Pernyataan Wakil Ketua 

KPPU R Kurnia Sya’ranie pada 
acara sosialisasi Undang-Undang 
No 5 Tahun 1999 di Kendari, Rabu 
(3/8) 

           95 Faisal Basri adalah anggota 
KPPU, Rektor Perbanas, pengamat 
ekonomi. 

dianggap mengetahui suatu 
persoalan;meminta bantuan 
penyidik; meminta 
keterangan dari instansi 
pemerintah; mendapatkan, 
meneliti dan atau menilai 
surat, dokumen dan atau alat 
bukti lain; memutuskan dan 
menetapkan suatu perkara; 
memberikan putusan komisi 
kepada pelaku usaha; 
menjatuhkan sanksi.  

            Sumber-sumber perilaku 
antipersaingan di daerah dapat 
dikelompokkan menjadi dua 
bagian, yaitu karena sebab-
sebab alamiah dan karena 
sebab-sebab yang 
diciptakan (government 
intervention). Sebab alamiah 
ialah munculnya monopolis 
spatial karena telah melalui 
persaingan, sehingga muncul 
produsen dominan atau 
karena secara alamiah pasar 
hanya memerlukan satu 
produsen untuk memasok 
suatu barang atau jasa secara 
efisien.95 

    Komoditas pertanian 
seperti tembakau di Sampang 
dan Temanggung serta 
bawang merah di Brebes 
memiliki struktur pasar 
oligopsoni dan pedagang 
memiliki posisi tawar yang 
lebih besar daripada petani. 
Namun, apakah pedagang 
melakukan tindakan 

Dendi Ramdani adalah asisten 
dosen di Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia. 
https://www.hukumonline.com/ber
ita/baca/hol2735/kebijakan-
persaingan-di-era-otonomi-/ 
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antipersainganmisalnya 
dengan membentuk 
kesepakatan harga agar bisa 
membeli hasil-hasil pertanian 
dengan harga murahkiranya 
perlu diteliti lebih lanjut. 
Sebab, ciri umum dari 
komoditas pertanian adalah 
harga turun pada saat panen 
karena memang pasokannya 
relatif melimpah dan 
sebaliknya harga naik pada 
saat paceklik. Keadaan 
demikian memberikan 
indikasi bahwa sistem atau 
mekanisme pasar berjalan.96  

    Jika suatu kebijakan 
menciptakan perilaku 
antipersaingan, maka ini 
adalah tugas KPPU untuk 
menyelesaikannya. Dua 
tindakan yang bisa dilakukan 
KPPU adalah mengajukan 
usul pembatalan atas 
peraturan tersebut karena 
bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999. 
Namun, tidak bisa 
menghukum perusahaan yang 
melakukan tindakan 
antipersaingan seperti yang 
tercantum di dalam undang-
undang. Kebijakan ini 
misalnya tata niaga 
perdagangan yang 
memberikan hak monopoli 
atau monopsoni, kartel atau 
kesepakatan harga. 

    Beberapa contoh 
peraturan yang pernah terjadi 
bersifat antipersaingan 
adalah: pemberian hak 
monopsoni sekaligus 
monopoli kepada BPPC; Tata 
Niaga Hasil Produksi Rakyat 
melalui Koperasi Unit Desa di 

																																																													
										96	Ibid	

Nusa Tenggara Timur yang 
memberikan hak monopsoni 
kepada KUD untuk membeli 
hasil produksi rakyat; tata 
niaga jeruk di Kalimantan 
Barat yang memberikan hak 
monopsoni kepada Puskud 
dan Kelompok Humpus yang 
selanjutnya diteruskan PT 
Bima Citra Mandiri; 
kemitraan yang mewajibkan 
petani kapas di Bulukumba, 
Kabupaten Bone, menjual 
hasil produksinya ke PT 
Kapas Garuda Putih; 
kewajiban menanam tebu di 
Kabupaten Klaten dan 
Malang dan menjualnya ke 
pabrik gula.   

 
IV.  Kesimpulan  

1. Peran pemerintah daerah 
dalam menanggulangi praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat adalah 
dengan cara mengeluarkan 
peraturan daerah yang 
mendorong tumbuhnya 
entrepreneur melalui 
kebijakan. Beberapa peraturan 
yang mengatur barang, jasa 
dan pangan telah mengatur 
dengan jelas peran pemerintah 
daerah dalam mencegah 
praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. 
Peran pemerintah daerah 
dalam bidang pangan adalah 
melakukan pengaturan dan 
penetapan harga pada tingkat 
produsen maupun konsumen, 
dan juga mengenai kelancaran 
distribusi antar wilayah, maka 
dengan dilaksanakannya 
perencanaan, penyediaan, dan 
stabilisasi pasokan dan harga 
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pangan, pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dapat 
memenuhi kebutuhan pangan 
masyarakat dan menciptakan 
ketahanan pangan nasional, 
terutama pada beras yang 
menjadi pangan pokok utama 
yang dikonsumsi sebagian 
besar penduduk Indonesia.   

 

2. Peranan KPPU dalam 
menjamin terciptanya 
persaingan usaha  yang sehat 
di Daerah yaitu : 1) melakukan 
pengawasan terhadap 
kebijakan pemerintah yang 
menimbulkan perilaku 
antipersaingan, seperti 
kebijakan pemberian hak 
monopoli atau monopsoni, 2) 

mengevaluasi kebijakan 
pemerintah daerah yang 
berpotensi tidak sejalan 
dengan prinsip-prinsip yang 
tercantum dalam UU 5/1999 
tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan 
Usaha yang Tidak Sehat, dan 
3) mengajukan usul 
pembatalan atas peraturan 
tersebut karena bertentangan 
dengan Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1999, 4) 
mendorong peningkatan 
efisiensi perekonomian 
nasional, mendorong 
perbaikan iklim usaha dan 
mendorong terciptanya 
regulasi yang kondusif. 
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ABSTRACT 

The escalator is one of the vertical transportations of a conventor to transport the 
person’s run by electruc power which is made for the facility of a building which 
has a requirement mmust pay attentionto the safety, security,comfort and health of 
the user escalator.. this research was conducted to find out the responbility of thed 
building manager to the accident and the loss of escalator user. The methood used 
in this study is the normative juridical method to focus reseachlegal principles and 
regulation written. The data source used is secondary data as well as primary 
material and secondary data. Data colllection is done by literature that is by 
utilizing various literature or study by carav researching the source of reading 
related to the topic in  the thesis that the reasearch is obtained escalator 
functionality must be applied by the building manager or the owner of the building 
which must have standard, technical and administrative guidance so that escalator 
users assured safety and security escalator. Resposibility can be requested when it 
has been proven to have fulfilled the element of the act against the law then is 
mandatory for the resposible building manager if there are victims who have 
accidents and losses due to negligence escalator. Building owner and building 
managers may also be subject to sanctions when failing to comply with building 
codes especially for escalator users. 

Key note: responsible, escalator, building 

 

ABSTRAK 

Eskalator merupakan salah satu transportasi vertikal berupa konvenyor untuk 
mengangkut orang yang dijalankan oleh tenaga listrik yang dibuat untuk fasilitas 
sebuah bangunan gedung yang memiliki persyaratan harus memperhatikan 
keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna eskalator. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab pengelola 
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gedung terhadap kecelakaan dan kerugian pengguna eskalator serta eskalator yang 
laik fungsi yang harus diterapkan oleh pengelola gedung. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif untuk memfokuskan penelitian 
terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan peraturan-peraturan yang 
tertulis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, serta bahan pimer dan 
dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan ( library research) 
yaitu dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dengan cara meneliti 
sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam skripsi yang penelitiannya 
diperoleh adalah eskalator yang laik fungsi harus diterapkan oleh pengelola gedung 
ataupun pemilik gedung yang tentuya memiliki standar, pedoman teknis maupun 
administratif sehingga eskalator yang digunakan oleh para pengguna eskalator 
dapat menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kesehatan para pengguna 
eskalator dan Putusan Mahkamah Agung perihal tanggung jawab pengelola gedung 
yang lalai menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kesehatan pengguna 
eskalator yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
bangunan gedung pasal 29, maka tanggung jawab pengelola gedung dapat 
dimintakan ketika sudah ada bukti yang memenuhi unsur perbuatan melawan 
hukum yang terdiri dari perbuatan, perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian 
dan hubungan sebab dan akibat. Ketika unsur terpenuhi maka wajib untuk 
pengelola gedung untuk mengganti kerugian korban tersebut sampai sama dengan 
sebelum peristiwa itu terjadi yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dan 
setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang 
hati-hatinya yang sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdata, pemilik gedung yang 
tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan ambruknya gedung 
itu untuk seluruhnya atau sebagian jika ini terjadi akibat karena kelalaian dalam 
pemeliharaanya atau karena cacat dalam pembangunan yang dilakukan oleh 
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan ataupun dibawah pengawasannya 
hal ini yang sesuai dengan pasal 1367,1369, 1371 KUHPerdata. Pemilik gedung 
juga diberikan sanksi administratif ketika kewajibannya tidak dijalankan dengan 
baik dan nyatanya pengelola gedung belum menerapkan peraturan dan prinsip 
tanggung jawab yang seharusnya dilakukan kepada pengguna eskalator yang 
mengalami kecelakaan dan kerugian.  

Kata kunci: Bangunan Gedung, Eskalator, Tanggung Jawab 

 

A. PENDAHULUAN  
Pada masa kini, penggunaan 

eskalator memberi keselarasan 
kepada masyarakat. Menjalankan 
aktivititas keseharian mereka, tidak 
perlu melalui kepayahan dan 
kesusahan untuk menaiki atau 
menuruni tangga dari satu tingkat ke 
tingkat yang lain. Kemudahan 

menggunakan eskalator ini tidak 
hanya dirasai oleh mereka yang 
bekerja atau mendiami di bangunan 
tinggi yang mewah tetapi juga bagi 
mereka yang mendiami di bangunan 
yang rendah. Sebuah bangunan 
terlebih lagi untuk pusat perbelanjaan 
yang berbentuk gedung pada 
dasarnya secara keseluruhan haruslah 



JURISDICTIE	JOURNAL	VOL.5/II/2019	
	

	 72	

merupakan bangunan yang aman dan 
menjamin keselamatan penggunanya. 

 Setiap gedung selalu dibangun 
dengan dilengkapi alat transportasi 
yang memudahkan aksebilitas 
pengguna gedung seperti lift, 
eskalator/ tangga berjalan, dan tangga 
biasa. Sebuah gedung bangunan 
gedung yang dibangun untuk fasilitas 
umum tentunya harus mempunyai 
syarat keselamatan, kenyamanan, 
keamanan bagi para penggunanya, 
tentunya ada standar dan pedoman 
yang harus di terapkan oleh pihak 
pengelola gedung dan kegiatan 
menjaga keandalan bangunan gedung 
baik prasarana dan sarananya 
dilakukan berupa pemeriksaan 
kelaikan fungsi dan pemeriksaan 
berkala bangunan gedung yang 
merupakan kegiatan pemeriksaan 
keandalan seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, komponen, bahan 
bangunan, dan/atau prasarana dan 
sarananya dalam tenggang waktu 
tertentu guna menyatakan kelaikan 
fungsi bangunan gedung, sehingga 
mencegah terjadinya hal yang tidak 
diinginkan ataupun kerugian bagi 
para pihak yang terlibat di bangunan 
gedung.  

Eskalator adalah salah satu 
tansportasi vertikal berupa konvenyor 
untuk mengangkut orang, yang terdiri 
dari tangga terpisah yang dapat 
bergerak ke atas dan ke bawah 
mengikuti jalur yang berupa rail atau 
rantai yang digerakkan oleh motor, 
karea digerakkan oleh motor listrik, 

																																																													
97 A.R.Fadi Janaldi , 2014:1. 

tangga berjalan ini dirancang untuk 
mengangkut orang dari ke atas atau 
sebaliknya. Eskalator dapat 
ditemukan terutama didaerah pusat 
perbelanjaan, hotel, bandara, fasilitas 
umum lainnya. Setiap keuntungan 
pada fasilitas gedung tentunya 
mempunyai kelemahan dalam 
penggunaan eskalator yaitu biaya 
pembuatan yang cukup mahal, 
membuat orang malas untuk 
berolahraga dengan tangga, jika tidak 
berhati-hati bisa menimbulkan 
kecelakaan pada pengguna eskalator, 
jika listrik pada maka eskalator tidak 
dapat digunakan sehingga 
menghambat kegiatan. 

Eskalator mempunyai 
kegunaan yang sama yaitu untuk 
mengangkut orang-orang yang 
digunakan dalam gedung-gedung 
bertingkat. Keuntungan dari eskalator 
cukup banyak seperti mempunyai 
kapasitas memindahkan 
sejumlahorang dalam jumlah besar 
dan tidak ada interval waktu tunggu 
terutama di jam sibuk dan 
mengarahkan orang ke tempat 
tertentu seperti pintu keluar, 
pertemuan khusus dan lain-
lainnya.97Setiap pengelola gedung 
wajib diminta pertanggungjawabnnya 
ketika lalai ataupun tidak berhati-hati 
dalam membangun dan memelihara 
fasilitas gedungnya, terlebih lagi 
mencelakai dan merugikan pengguna 
gedung dan artinya pengelola gedung 
gagal menjamin keamanan dan 
keselamatan pengguna gedung akibat 
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dari pembangunan gedung beserta 
fasilitas didalamnya.  

Pihak penyelenggara bangunan 
gedung harus berhadapan dengan 
kemungkinan diminta 
pertanggungjawabannya atas 
perbuatan melawan hukum.98 
Pengaturan bangunan gedung 
bertujuan untuk mewujudkan 
bangunan gedung yang fungsional 
dan sesuai dengan tata bangunan 
gedung yang serasi dan selaras 
dengan lingkungannya, mewujudkan 
tertib penyelenggaraan bangunan 
gedung yang menjamin keandalan 
teknis bangunan gedung dari segi 
keselamatan, kenyamanan, 
kemudahan, mewujudkan kepastian 
hukum dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung dan tentunya ada 
hak dan kewajiban antara pemilik dan 
pengguna bangunan. 

Berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata pada Pasal 
1369 KUHPerdata agar pemilik 
gedung bertanggung jawab atas unsur 
kesalahan dan kelalaian dalam hal 
pemeliharaan gedung, cacat dalam 
pembangunan gedung dan cacat 
dalam tatanan gedung. Semua sarana 
penunjang aksebilitas bangunan 
gedung seperti eskalator seharusnya 
dirawat dan diperiksa secara rutin 
untuk meyakinkan keselamatan, 
kenyamanan, dan keandalannya. 
Ketika terbukti bahwa pemeliharaan 
fasilitas untuk umum tidak 
dilaksanakan sebagaimana mestinya 
sehingga membahayakan 

																																																													
98 Rosa Agustina, 2012:4. 

keselamatan, bahkan hingga 
merugikan pengguna gedung maka 
pertanggungjawaban dapat tetap 
dimintakan kepada perusahaan 
pengelola gedung.rumusan masalah 
dari bagaiamana bentuk peraturan 
tentang eskalator yang laik fungsi dan 
bagaimana penerapannya yang 
diterapkan oleh pengelola gedung. 

Hasil penelitian ini diharapkan 
bagi para pihak yang berkepentingan, 
antara lain bagi para pengelola 
bangunan gedung khususnya 
eskalator untuk lebih memperhatikan 
keselamatan pengguna eskalator, bagi 
praktisi sebagai sumbangan 
pemikiran dibidang hukum pada 
umumnya dan khususnya tentang 
penegakan peraturan perundang-
undangan tentang tanggung jawab 
pengelola terhadap korban 
kecelakaan pengguna eskalator, bagi 
masyarakat dan pembaca untuk 
memberikan informasi dan 
memperluas pengetahuan mengenai 
tanggung jawab pengelola terhadap 
korban kecelakaan pengguna 
eskalator, bagi Fakultas Hukum 
Universitas Islam As-Syafi’iyah 
untuk sumbangkan pemikiran 
pengkajian ilmu pengetahuan tentang 
tanggung jawab pengelola terhadap 
korban kecelakaan pengguna 
eskalator.  

 

METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan 
dalam skripsi ini adalah penelitian 
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deksriptif analitis yaitu penulisan 
yang berusaha menggambarkan 
masalah hukum, sistem hukum dan 
mengkajinya secara sistematis 
sehingga lebih mudah dipahami dan 
disimpulkan. Sesuai bidang 
penelitian pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis normatif 
karena penelitian ini meneliti bahan 
pustaka atau data-data sekunder.  

Tipe penelitian yuridis normatif 
dilakukan dengan cara mengkaji 
berbagai aturan hukum yang bersifat 
formil seperti undang, peraturan-
peraturan serta literatur yang berisi 
konsep-konsep teoritis yang 
kemudian dihubungkan dengan 
permasalahan yang akan dibahas 
dalam skripsi ini. Sumber data dalam 
penyusunan skripsi adalah data 
sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. 
Data sekunder adalah mencakup 
dokumen -dokumen, buku-buku, 
hasil penelitian yang berwujud 
laporan dan sebagainya. Bahan 
hukum primer: yaitu bahan hukum 
yang mempunyai kekuatan mengikat, 
dan terdiri dari norma atau kaedah 
dasar, peraturan dasar, 
peraturanperundang-undangan. 

Adapun yang termasuk dalam 
bahan hukum primer untuk mengkaji 
setiap permasalahan dalam penulisan 
skripsi ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang, Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
Nomor : 25/Prt/M/2007 Tentang 
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Pada 
Bangunan Gedung, Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Republik 
Indonesia Nomor : 24/Prt/M/2008 

Tentang Pedoman dan Pemeliharaan 
Bangunan Gedung. Bahan hukum 
sekunder yaitu bahan hukum yang 
erat kaitannya dengan hukum primer 
dan dapat membantu menganalisa, 
memenuhi, dan menjelaskan bahan 
hukum primer, yang antara lain 
berupa buku, artikel dari 
internet.dalam penulisan ini bahan 
hukum sekunder yang digunakan 
adalah artikel, buku, jurnal, dan dari 
data internet. Bahan hukum tersier, 
yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atas bahan primer dan 
sekunder seperti ensiklopedia atau 
kamus. Bahan hukum primer tersier 
yang digunakan dalm penelitian ini 
adalah Kamus Bahasa Indonesia dan 
Black’s Law Dictionary.    

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan 
dan studi dokumen, segala usaha 
yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun informasi yang relavan 
dengan topik yang akan diteliti. 
Informasi itu dapat diperoleh dari 
buku-buku, ilmiah, laporan 
penelitian, karanganilmiah, tesis dan 
disertasi, peraturan-peraturan, 
ketetpan-ketetapan, buku tahunan, 
ensiklopedia, dan sumber-sumber 
tertulis baik tercetak maupun 
electronik lain. Analisa data yang 
dilakukan secara kualitatif yakni 
pemilihan teori-teori, asas-asas, 
norma-norma, doktrin, dan pasal di 
dalam perundang-undangan 
terpenting yang relavan dengan 
permasalahan, kemudian membuat 
sistematika dari data-data tersebut 
sehingga akan menghasilkan 
klasifikasi tertentu sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. 

 Data yang dianalisis secara 
kualitatif akan dikemukakan dalam 
bentuk uraian secara sistematis pula 
dan menjelaskan hubungan antara 
berbagai jenis data, selanjutnya 
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semua data diseleksi dan diolah 
kemudian dinyatakan secara 
deskriptif analitis, sehingga selain 
menggambarkandan mengungkapkan 
dasar hukumnya juga 
dapatmemberikan solusi terhadap 
permasalahan yang dimaksud. 
 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bangunan gedung  karya 
manusia yang dibuat untuk 
menunjang kebutuhan hidup 
manusia, tempat bekerja, usaha, 
pendidikan, serta sarana lain yang 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.99Bangunan gedung 
diselenggarakan secara tertib, 
diwujudkan sesuai dengan fungsinya, 
serta memenuhi persyaratan baik 
secara administratif maupun teknis, 
pemerintah perlu mengakomodasi 
peraturan yang bekaitan dengan 
pembangunan gedung di Indonesia. 
Dasarnya setiap orang, badan, 
institusi bebas untuk membangun 
bangunan gedung sesuai dengan 
kebutuhan, ketersediaan, bentuk, 
konstruksi, dan bahan yang 
digunakan. Pembangunan bangunan 
gedung dapat meganggu orang lain 
maupun mungkin membahayakan 
kepentingan umum, tentunya 
pembangunan sebuah gedung harus 
di atur dan diawasi oleh pemerintah, 
untuk itu perlu suatu aturan hukum 
yang dapat mengatur agar bangunan 
gedung dapat dibangun dengan benar.  

Bangunan gedung 
diselenggarakan berlandaskan asas 
kemanfaatan, keselamatan, 
keseimbangan, serta keserasian 
bangunan gedung dengan 
lingkungannya. Pengaturan bangunan 
gedung bertujuan untuk mewujudkan 
bangunan gedung yang fungsional 
																																																													
99 Marihot Pahala Siahaan , 2008:1. 

dan sesuai dengan tata bangunan 
gedung yang serasi dan selaras 
dengan lingkungannya, mewujudkan 
tertib penyelenggaraan bangunan 
gedung yang menjamin keandalan 
teknis bangunan gedung dari segi 
keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan, 
mewujudkan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung.   

Penyelenggaran bangunan 
gedung, pemilik bangunan gedung 
Mempunyai hak yaitu: mendapatkan 
pengesahan dari Pemerintah Daerah 
atas rencana teknis bangunan gedung 
yang telah memenuhi persyaratan, 
melaksanakan pembangunan 
bangunan gedung sesuai dengan 
perizinan yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah, mendapatkan 
surat ketetapan bangunan gedung 
dan/ataulingkungan yang dilindungi 
dan dilestarikan dari Pemerintah 
Daerah, mendapatkan insentif sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan dari Pemerintah Daerah 
karena bangunannya 
ditetapkansebagai bangunan yang 
harus dilindungi dan dilestarikan, 
mengubah fungsi bangunan setelah 
mendapat izin tertulis dari 
Pemerintah Daerah, mendapatkan 
ganti rugi sesuai dengan peraturan 
perundan-gundanganapabila 
bangunannya dibongkar oleh 
Pemerintah Daerah atau pihak lain 
yang bukan diakibatkan oleh 
kesalahannya.  

Pemilik bangunan gedung adalah 
orang, badan hukum yang 
mempunyai kewajiban yaitu: 
menyediakan rencana teknis 
bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan sesuai 
dengan fungsinya, memiliki izin 
mendirikan bangunan (IMB), 
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melaksanakan pembangunan 
bangunan gedung sesuai dengan 
rencana teknis yang telah disahkan 
dan dilakukan dalam batas waktu 
berlakunya izin mendirikan 
bangunan, meminta pengesahan dari 
Pemerintah Daerah atas perubahan 
rencana teknis bangunan gedung 
yang terjadi pada tahap pelaksanaan 
bangunan gedung. pemilik bangunan 
gedung dan/ atau bukan pemilik 
bangunan gedung berdasarkan 
kesepakatan dengan pemilik 
bangunan gedung, yang 
menggunakan dan/ atau mengelola 
bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan.  

Pengguna bangunan gedung 
mempunyai hak yaitu: mengetahui 
tata cara/proses penyelenggaraan 
bangunan gedung, mendapatkan 
keterangan tentang peruntukan lokasi 
dan intensitas bangunan pada lokasi 
dan/atau ruang tempat bangunan akan 
dibangun, mendapatkan keterangan 
tentang ketentuan persyaratan 
keandalan bangunan gedung, 
mendapatkan keterangan tentang 
ketentuan bangunan gedung yang laik 
fungsi, mendapatkan keterangan 
tentang bangunan gedung dan/atau 
lingkungan yang harus dilindungi dan 
dilestarikan.  
Pengguna bangunan gedung, pemilik 
dan pengguna mempunyai kewajiban 
yaitu: memanfaatkan bangunan 
gedung sesuai dengan fungsinya, 
memelihara dan/atau merawat 
bangunan gedung secara berkala, 
melengkapi pedoman/petunjuk 
pelaksanaan pemanfaatan dan 
pemeliharaan bangunan gedung, 
melaksanakan pemeriksaan secara 
berkala atas kelaikan fungsi 
bangunan gedung, memperbaiki 
bangunan gedung yang telah 
ditetapkan tidak laik fungsi, 

membongkar bangunan gedung yang 
telah ditetapkan tidak laik fungsi dan 
tidakdapat diperbaiki, dapat 
menimbulkan bahaya dalam 
pemanfaatannya, atau tidak memiliki 
izin mendirikan bangunan, dengan 
tidak mengganggu keselamatan dan 
ketertiban umum.   

Peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung 
dapat memantau dan menjaga 
ketertiban penyelenggaraan, memberi 
masukan kepada Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah dalam 
penyempurnaan peraturan, pedoman, 
dan standar teknis di bidang 
bangunan gedung, menyampaikan 
pendapat dan pertimbangan kepada 
instansi yang berwenang terhadap 
penyusunan rencana tata bangunan 
dan lingkungan, rencana teknis 
bangunan gedung tertentu, dan 
kegiatan penyelenggaraan yang 
menimbulkan dampak penting 
terhadap lingkungan, melaksanakan 
gugatan perwakilan terhadap 
bangunan gedung yang mengganggu, 
merugikan, dan/atau membahayakan 
kepentingan umum.   

Pelaku jasa kontruksi  yang 
merupakan perseorangan hanya dapat 
melaksanakan pekerjaan konstruksi 
dan layananan jasa konsultasi 
pengawasan pekerjaan konstruksi. 
Penyelenggaraan bangunan gedung 
telah terjadi dampak yang merugikan 
yang tidak diperkirakan pada saat 
perencanaan, pelaksanaan dan/ 
pemanfaatan. Pelaku jasa kontruksi 
tidak terlepas dari peran jasa kontuksi 
baik perncana, pengawas, 
pelaksanaan, manajemen konstruksi, 
maupun jasa pengembangannya. 
Bangunan gedung adalah wujud fisik 
hasil pekerjaan yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di dalam/ atau air 
yang berfungsi sebagai tempat 
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manusia melakukan kegiatannya, 
baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, 
kegiatan usaha, kegiatan budaya, dan 
kegiatan lainnya.  

Syarat mendirikan bangunan 
gedung tentunya terdiri dari beberapa 
persyaratan yaitu: persyaratan 
administratif yang berkaitan dengan 
bangunan gedung yaitu persyaratan 
status hak atas tanah, atau izin 
pemanfaatan dari pemegang hak atas 
tanah, status kepemilikan gedung, 
izin mendirikan gedung, persyaratan 
teknis yaitu persyaratan tata 
bangunan yang meliputi persyaratan 
peruntukan dan intensitas bangunan 
gedung yang berhubungan dengan 
persyaratan lokasi bangunan gedung 
yang tidak boleh meganggu 
keseimbangan lingkungan, fungsi 
kawasan lingkungan, fungsi sarana 
dan prasarana, arsitektur bangunan, 
persyaratan pengendalian dampak 
lingkungan yang berpedoman pada 
undang-undang tentang lingkungan 
hidup yang dapat menimbulkan 
dampak penting terhadap lingkungan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung Pasal 29 menyatakan 
Persyaratan kemudahan suatu 
bangunan gedung yaitu:“ (1) 
Kemudahan hubungan vertikal dalam 
bangunan gedung, termasuk sarana 
transportasi vertikal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat dua 
berupa penyediaan tangga, ram, dan 
sejenisnya serta lift dan/atau tangga 
berjalan dalam bangunan gedung. (2) 
Bangunan gedung yang bertingkat 
harus menyediakan tangga yang 
menghubungkan lantai yang satu 
dengan yang lainnya. Isi pasal 
tersebut menjelaskan setiap fasilitas 
dan sarana mempertimbangkan 
kemudahan, keamanan, keselamatan, 
dan kesehatan para pengguna fasilitas 

dan sarana yang terdapat pada 
bangunan gedung. Eskalator adalah 
salah satu tansportasi vertikal berupa 
konvenyor untuk mengangkut orang, 
yang terdiri dari tangga terpisah yang 
dapat bergerak ke atas dan ke bawah 
mengikuti jalur yang berupa rail atau 
rantai yang digerakkan oleh motor, 
karea digerakkan oleh motor listrik, 
tangga berjalan ini dirancang untuk 
mengangkut orang dari ke atas atau 
sebaliknya. Pemakaian terutama 
didaerah pusat perbelanjaan, hotel, 
bandara, fasilitas umum lainnya.  

Kelemahan penggunaan 
eskalator yaitu membutuhkan biaya 
perawatan yang tinggi, jika terjadi 
kerusakan akan membutuhkan waktu 
yang lama untuk memperbaikinya, 
,tidak boleh beroperasi jika terjadi 
gangguan elektrik pada eskalator. 
Keuntungan dari eskalator cukup 
banyak seperti mempunyai kapasitas 
memindahkan sejumlah orang dalam 
jumlah besar dan tidak ada interval 
waktu tunggu terutama di jam sibuk 
dan mengarahkan orang ke tempat 
tertentu seperti pintu keluar, 
pertemuan khusus dan lain-lainnya. 
Standar teknis yang berlaku bagi 
pembangunan gedung adalah baik 
berupa Standar Nasional Indonesia 
(SNI) maupun Standar Internasional 
(SI) yang berlaku. Standar teknis 
adalah standar yang dibakukan 
sebagai standar tata cara standar 
spesifikasi dan standar metode uji 
baik berupa Standar Nasional 
Indonesia (SNI) maupun Standar 
Internasional (SI) yang diberlakukan 
dalam penyelenggaran banguan 
gedung.65  

Begitupun dengan eskalator 
yang mempunyai standar yang harus 
diterapkan oleh pengelola gedung 
yaitu standar Nasional Indonesia 
(SNI) dengan Nomor 03-6248-2000 
Tentang Syarat-Syarat Umum 
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Eskalator Yang Dijalankan dengan 
Tenaga Listrik. Pengurus atau 
pengelola gedung yang memiliki 
eskalator wajib memastikan 
keselamatan penggunaan Eskalator. 
Bahan dan konstruksi pada bagian 
eskalator harus cukup kuat, tidak 
cacat, aman yang sesuai dengan jenis 
, sistem keamanan serta tanda 
peringatan yang sesuai yang dipasang 
pada eskalator. 

 Syarat konstruksi antara lain: 
kerangka struktur yang terdiri dari 
rangka struktur dengan menggunakan 
solid H- beam yang pada umumnya 
terdiri dari rangka atas, tengah dan 
bawah, keuntungannya adalah 
memudahkan transportasi 
karenadapat dimasukkan kedalam 
kontainer, memudahkan pengaturan 
jalan masuk ke  lokasi pemasangan. 
Kerugiannya adalah lebih berat dai 
rangka struktur konstruksi besi siku, 
untuk pemasangan dibutuhkan tenaga 
terampil, dan kerangka struktur 
dengan pemasangan siku baja yang 
mempunyai keuntungannya adalah 
lebih ringan dibandingkan rangka 
solid H-beam, lebih cepat 
pemasangannya, kerugiannya adalah 
aksesmasuk ke lokasi pemasangan 
harus dipersiapkan dari awal saat 
pelaksanaan pekerjaan, memerlukan 
transportasi khusus, Macam dan 
ukuran eskalator, dibedakan dengan 
lebarnya anak tangga, jarak antara sisi 
luar kedua balok pendukung, dan 
toleransi antaa kerangka sisi kiri dan 
kanan dengan bagian gedung, 
Peralatan penggerak yang terdiri dari 
mesin gigi reduksi, motor listrik, roda 
bergigi, rantai atau ban transmisi 
tenaga dan rantai penarik anak 
tangga, mesin penggerak, rantai, rem,  
anak tangga adalah bagian dari 
eskalator yang bergerak membawa 
orang / barang, dimana anak tangga 
yang menunjukkan retak tidak boleh 

dipakai, panjang anak tangga, 
toleransi ruang gerak antara badan 
anak tangga dengan dinding penutup 
dalam (skirt) maksimal 5 mm, bidang 
landas meliputi pelat pendaratan dan 
pelat sisir yang harus dipasang 
berderet yang dikencangkan dengan 
sekrup , bagian dari eskalator yang 
tidak bergerak pada kedua ujung yang 
merupakan tempat masuk dan keluar 
anak tangga, Dinding penyangga rel 
tangan atau pelindung samping 
(balustrade) mempunpyai ketebalan 
10 mm guna keselamatan pemakai 
harus dipasang pada kedua sisi 
eskalator sepanjang lintasan, Penutup 
dalam (skirt panel) merupakan Pagar 
Pelindung harus dipasang pada kedua 
sisi Eskalator disepanjang lintasan, 
Ban pegangan antara lain harus 
lengkap dalam bentuk profil ban 
harus nyaman digenggam, Perangkat 
penegang rantai dan Pelumasan. 
Eskalator harus dilengkapi alat 
pengaman paling sedikit meliputi: 
Kunci atau pengendali operasi 
(remote infra red) untuk 
mengoperasikan atau menghentikan 
yang disertai dengan atau tanpa bunyi 
sebagai tanda peringatan (start/stop 
key with buzzer), tombol penghenti 
pada kondisi darurat (emergency 
stopping devices) berfungsi untuk 
mematikan eskalator pada saat 
darurat digunakan terlebih lagi pada 
saat keadaan darurat dan semua 
sistem kerja pada bagian eskalator 
otomatis akan berhenti dan dipasang 
ditempat yang mudah terlihat dan 
mudah terjangkau didekat landas 
masuk dan keluar serta penekanan 
tombol ini memutuskan aliran listik 
dari motor penggerak dan sekaligus 
rem bekerja, Peralatan pengaman 
untuk rantai anak tangga atau palet 
(broken step chain device) yang 
berfungsi untuk mematika eskalator 
bila salah satunya rantai anak tanggga 
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putus,peralatan pengaman untuk 
rantai penarik (broken drive chain 
device) yang berfungsi jika salah 
satunya rantai penarik putus,peralatan 
pengaman untuk ban pegangan 
(broken handrail device) yang 
berfungsi untuk mematikan eskalator 
bila terdapat benda asing yang 
menempel pada pegangan tangan 
(handrail) ada empat buah kontak 
yang dipasang yang dipasang (kanan 
atas, kiri atas, kanan bawah, kiri 
bawah), peralatan pengaman 
pencegah balik arah (non-reverse 
device), peralatan pengaman area 
masuk ban pegangan (handrail entry 
device),peralatan pengaman plat sisir 
(comb plate safety device), sikat 
pelindung dalam (skirt brush) yang 
berfungsi sebagai batas pengingat 
pengguna eskalator agar tidak 
mendekati jarak yang tidak aman 
pada eskalator. Perawatan bangunan 
gedung dilakukan oleh pemilik 
dan/atau pengguna bangunan gedung 
dan dapat menggunakan penyedia 
jasa perawatan bangunan gedung 
yang memiliki sertifikat sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan. Pada dasarnya 
pemeliharaan dan perawatan pada 
eskalator perlu diperiksa dan 
dipelihara pit harus di jaga 
kebersihannya dari debu ataupun 
sampah, Step dan roller dimana 
motor eskalator dan peralatannya 
yang harus dirawat dan dilumasi 
secara teratur, dengan jenis pelumas 
yang sesuai dengan jenis dan 
merknya, ban pegangan yang 
memperlihatkan tanda-tanda yang 
retak atupun putus harus 
segeradiganti dengan yang baru, 
landasan atau combplate yang rusak 
atau retak, harus segera diganti 
dengan yang baru.  

Pemilik ataupun pengelola 
gedung bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan pembanguan 
gedung termasuk pula sarana dan 
prasarana didalam maupun diluar 
bangunan gedung, dengan 
memperhatikan keselamatan dan 
keamanan para pengguna gedung. 
Pengguna eskalator bangunan 
umumnya masyarakat tidak 
mengetahui tentang resiko yang 
dihadapi ketika pembangunan dan 
penggunaan eskalator tidak sesuai 
standar.  

Hubungan kerja antara 
penyedia jasa perawatan bangunan 
gedung dan pemilik atau pengguna 
bangunan gedung harus dilaksanakan 
berdasarkan ikatan kerja yang 
dituangkan dalam perjanjian tertulis 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemeriksaan secara 
berkala bangunan gedung dilakukan 
untuk seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, komponen, bahan 
bangunan, dan/atau prasarana dan 
sarana dalam rangka pemeliharaan 
dan perawatan bangunan gedung, 
guna memperoleh perpanjangan 
sertifikat laik fungsiResiko seperti 
kerusakan dan kecelakaan 
diminimalisir kemungkinan 
terjadinya oleh pengelola gedung dan 
juga pengguna gedung. Menjamin 
keamanan dan keselamatan pengguna 
eskalator dari resiko kecelakaan maka 
harus dilakukan upaya pencegahan.  

Proses penyelenggaranya 
bangunan gedung memenuhi kriteria 
sebagaimana telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, 
terutama dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung Pasal 44 “Setiap 
pemilik dan/atau pengguna yang 
tidak memenuhi kewajiba pemenuhan 
fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau 
penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam 
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undang-undang ini dikenai sanksi 
administratif dan/atau sanksi pidana.  

Sanksi dapat berupa sanksi 
administratif yang berupa peringatan 
tertulis, pembatasan kegiatan 
pembangunan, penghentian 
sementara atau tetap pada pekerjaan 
pelaksanaan pembangunan, 
penghentian sementara atau tetap 
padapemanfaatan bangunan gedung, 
pembekuan izin mendirikan 
bangunan gedung, pencabutan izin 
mendirikan bangunan gedung, 
pembekuan setifikat laik fungsi 
bangunan gedung, pencabutan 
sertifikat laik fungsi bangunan 
gedung, perintah pembongkaran 
bangunan gedung, dapat juga dikenai 
sanksi denda paling banyak 10 % dari 
nilai bangunan.  

 Sanksi administratif pada 
setiap pemilik atau pengguna 
bangunan gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan dalam Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2002, 
diancam dengan pidana penjara 
paling lama 3 tahun atau denda paling 
banayk 10% (sepuluh persen) dari 
nilai bangunan, jika mengakibatkan 
kerugian harta benda orang lain, dan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/ atau denda paling banyak 
15 % (lima belas persen) dari nilai 
bangunan jika mengakibatkan 
kecelakaan bagi orang lain yang 
mengakibatkan cacat seumur hidup, 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
denda 20% (dua puluh persen) dari 
nilai bangunan gedung jika 
mengakibtkan hilangnya nyawa 
orang lainTidak hanya sanksi bagi 
pemilik gedung tetapi pada setiap 
orang atau badan yang karena 
kelalaiannya melanggar ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam undang-
undang ini sehingga mengakibatkan 
bangunan tidak laik fungsi dapat 
dipidana kurungan dan/atau pidana 

denda. Pidana kurungan dan/atau 
pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi: pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak 
1% (satu per seratus) dari nilai 
bangunan gedung jika karenanya 
mengakibatkan kerugian harta benda 
orang lain, pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak 2% (dua per 
seratus) dari nilai bangunan gedung 
jika karenanya mengakibatkan 
kecelakaan bagi orang lain sehingga 
menimbulkan cacat seumur hidup, 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai 
bangunan gedung jika karenanya 
mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. Sanksi tersebut membuat 
efek jera kepada seseorang atau badan 
yang tidak melakukan kewajiban 
sehingga adanya peraturan harus 
dijalankan dan jika tidaksesuai maka 
akan diberi sanksi sesuai dengan 
pelanggaran yang dilanggarnya. 
Sanksi tersebut beragam dari sanksi 
yang ringan sampai yang berat. 
Gugatan perwakilan adalah gugatan 
yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan bangunan gedung 
yang diajukan oleh suatu orang atau 
lebih yang mewakili kelompok dalam 
mengajukan gugatan untuk 
kepentingan mereka sendiri dan 
sekaligus mewakili pihak yang 
dirugikan yang memiliki kesamaan 
fakta atas dasa rhukum antara wakil 
kelompok dan anggota kelompok 
yang dimaksud. Kesimpulannya 
pemilik sebuah gedung wajib 
mengikuti aturan hukum yang 
berlaku sehingga apapun yang ada di 
di bangunan gedung tersebut adalah 
laik fungsi, sehingga bangunan 
tersebut laik fungsi dapat digunakan 
oleh para pihak penyelenggara 
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bangunan gedung khususnya untuk 
para pengguna eskalator untuk dapat 
nyaman, aman, selamat dalam 
menggunakan eskalator karena ada 
prosedur ataupun tata cara yang 
diterapkan oleh pengelola gedung 
maupun pemilik gedung dengan baik. 
Dalam kasus penelitian ini penulis 
melakukan penelitian dari sebuah 
putusan hakim dimana tanggung 
jawab pengelola gedung tidak 
diterapkan dimana korban dari 
kecelakaan dan kerugian eskalator  
Berdasarkan pertimbangan Majelis 
Hakim bahwa jika memang kelalaian 
ada di pihak Para Tergugat dan 
eskalator yang dioperasikan dalam 
keadaan rusak seharusnya tidak 
hanya korban yang terperosok ke 
dalam eskalator sehingga tidak ada 
cukup alasan hukum menurut Majelis 
Hakim untuk menyatakan kelalaian 
ada di pihak Para Tergugat, penulis 
berpendapat pertimbangan hakim 
kurang tepat karena Majelis Hakim 
menerapkan penerapan contributery 
negligence yang melarang secara 
total pemberian ganti rugi kepada 
korban yang dinilai ikut juga 
bersalah, teori menyatakan seseorang 
atau korban haruslah melindungi 
dirinya sendiriuntuk tidak bertindak 
ceroboh “all or nothing”, penulis juga 
berpendapat doktrin ini dapat 
diterapkan dengan tujuan untuk 
melindungi pengelola gedung yang 
sudah menyelengggarakan 
pembangunan dengan berdasarkan 
pada seluruh ketentuan baik undang-
undang hingga sampai standar teknis 
akan tetapi terjadi kecelakaan di 
bangunan gedung yang memang 
murni akibat kelalaian pengelola 
gedung yang tidak menjaga kehati-
hatian serta penjagaan yang kurang 
sehingga menimbulkan kecelakaan 
dan kerugian yang dialami korban. 
Berdasarkan pertimbangan dan bukti 

tertulis yang diajukan Penggugat ke 
Majelis Hakim berpendapat bahwa 
surat pernyatan Tergugat I yang 
bertanggungjawab sepenuhnya 
terhadap segala sesuatu yang 
bersangkutan dengan medis dan 
perawatan yang diperlukan korban 
yang menurut Majelis Hakim sifatnya 
dapat ditarik secara sepihak serta 
sebagai persyaratan adminstrasi 
semata dalam pembebanan biaya 
perobatan dan perawatan pasien, 
karena nya dalil Penggugat harus 
dikesampingkan. Penulis 
berpendapat Tergugat I dan II 
berkewajiban untuk memeberikan 
ganti kerugian kepada Para 
Penggugat hal tersebut sesuai dengan 
Pasal 1365, 1366, 1367, dan 1369 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, dimana Tergugat I dan II 
bertanggung jawab atas kerugian 
yang dialami korban yang terjadi 
akibat kelalaian/ kurangnya kehatian-
hatian. Berdasarkan putusan Majelis 
Hakim berpendapat bahwa unsur 
perbuatan melawan hukum dari 
perbuatan Tergugat I tidak terpenuhi 
hal ini dikarenakan penggugat tidak 
dapat membuktikan bahwa memang 
eskalator yang dipasok oleh Tergugat 
II dan dioperasikannya eskalator 
memang rusak atau tidak layak. 
Tergugat I juga mengajukan alat bukti 
berupa dokumen untuk membuktikan 
dalil bantahannya yaitu Laporan 
Perawatan dan Pemeliharaan 
Eskalator yang menyatakan bahwa 
semua fungsi eskalator masih 
berjalan atau masih layak dipakai. 
Majelis Hakim meyakini dalil ini 
beserta dasarnya, serta menjadikan 
alat bukti surat diatas untuk menolak 
dalil gugatan Para Penggugat yang 
menyatakan eskalator dalam keadaan 
rusak pada saat dioperasikan.  

Majelis Hakim mendasarkan 
penolakan gugatan Para Penggugat 
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dengan didasari alat bukti surat yang 
diajukan dan juga dibuat oleh sepihak 
oleh Tergugat I melalui laporan dari 
bawahannya. Penulis berpendapat 
disini Majelis Hakim tidak 
memberikan rasa keadilan dan 
kemanfaatan hukum dalam 
putusannya, Majelis Hakim 
mengesampingkan kerugian yang 
sudah nyata terjadi pada korban.  
 

Berdasarkan bukti dari pihak 
Tergugat dimana ada laporan 
pmeriksaan berskala namun penulis 
berpendapat berdasarkan Pasal 3 ayat 
(1), Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Republik Indonesia Nomor 
:25/Prt/M/2007 Tentang Pedoman 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung seharusnya 
kegiatan pemeriksaan keandalan 
seluruh atau sebagian bangunan 
gedung, komponen, bahan bangunan, 
dan/atau prasarana dan sarananya 
dalam tenggang waktu tertentu guna 
menyatakan kelaikan fungsi 
bangunan gedung, sehingga 
mencegah terjadinya hal yang tidak 
diinginkan ataupun kerugian bagi 
para pihak yang terlibat di bangunan 
gedung  

Berdasarkan keterangan saksi 
Leni Kurniati yang masuk kedalam 
tangga eskalator telapak kaki sampai 
betisnya sekitar lima sentimeter 
dibawah dengkul tetapi jari dan 
telapaknya tidak apa-apa hanya 
jempolnya agak bengkok karena 
jempolnya untuk menahan ketika 
berjalan tadinya pecahan anak tangga 
menempel di kaki Rio (korban) 
tersebut. Menurut penulis, kaki 
korban masuk ke dalam. Berdasarkan 
keterangan saksi Leni Kurniati yang 
masuk kedalam tangga eskalator 
telapak kaki sampai betisnya sekitar 
lima sentimeter dibawah dengkul 

tetapi jari dan telapaknya tidak apa-
apa hanya jempolnya agak bengkok 
karena jempolnya untuk menahan 
ketika berjalan tadinya pecahan anak 
tangga menempel di kaki Rio 
(korban) tersebut, setahu saksi Dokter 
pernah menjelaskan dan 
menunjukkan ada pecahan Yellow 
kurang lebih 3 sampai 4 cm dan ada 
baut- baut sekitar 5 atau 6 buah yang 
menempel dikaki korban setelah 
kejadian. Hal tersebut menunjukkan 
unsur perbuatan melawan hukum 
yaitu adanya hubungan sebab akibat 
antara kesalahan dengan kerugian 
yang disebabkan oleh para tergugat 
yang menyebabkan kerugian pada 
penggugat.  

Berdasarkan keterangan ahli 
yaitu Ir. Rusdi Malin,M. EnG. yang 
dihadirkan Para Penggugat, pada 
setiap escalator ada 6 buah baut pada 
setiap potongan skirt guard yang 
fungsinya untuk menahan / menjepit 
lembaran skirt guard, apabila baut itu 
longgar dan kepala baut menonjol 
keluar maka apabila ada benda yang 
kena dengan kepala baut itu maka 
benda itu akan terseret dan masuk 
kedalam diantara skirt guard dan anak 
tangga /step karena antara skirt guard 
dengan step ada celah yang lebarnya 
kurang lebih 1,5 sampai dengan 3 mili 
meter. Pada prinsipnya skirt guard 
tersebut dibuat dari bahan stainllis 
steel yang lentur, gunanya apabila ada 
benda yang masuk dicelah antara skirt 
guard dengan anak tangga maka 
stainless steel skirt guard tersebut 
akan terdorong masuk. Pada setiap 
escalator ada switch pengaman yang 
berfungsi apabila ada benda yang 
masuk dicelah antara step dengan 
skirt guard maka benda tersebut akan 
mendorong lembaran skirt guard dan 
ahirnya skirt guard yang terdorong 
tadi akan mengena pada switch 
pengaman yang akan mematikan 
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escalator. Penulis berpendapat uraian 
dari ahli tersebut tepat sekali akan 
tetapi, dalam perkara tersebut tidak 
ditemui karena faktanya dari kasus 
tersebut ditemukan fiber panjangnya 
sebesar telunjuk orang dewasa yang 
menancap tepat di betis korban dan 
besi-besi bulat menyerupai baut 
sebanyak kurang lebih 6 buah yang 
dikeuarkan oleh dokter dan apabila 
ada benda atau kaki yang menempel 
diantara celah anak tangga akan 
terjadi tekanan dan tarikan 
dikarenakan ada bagian yang diam 
(dinding skirt guard) dan satu bagian 
yang lain yang bergerak yang 
menjadikan kondisi tidak normal dan 
itulah yang menjadi penyebab 
terjadinya kecelakaan tersebut. 
Berdasarkan analisis diatas, penulis 
berpendapat perbuatan para Pihak 
Tergugat sudah memenuhi unsur 
perbuatan melawan hukum yang 
dimana pemilik ataupun pengelola 
gedung bertanggung jawab untuk 
mengganti kerugian yang dialami 
korban baik materil maupun imateriil 
akibat perbuatan para Tergugat. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 Pasal 29 ayat (2) 
Tentang Bangunan Gedung yang 
bertingkat harus menyediakan tangga 
yang menghubungkan lantai yang 
satu dengan yang lainnya dengan 
mempertimbangkan kemudahan, 
keamanan, keselamatan, dan 
kesehatan pengguna, serta 
mempunyai syarat, teknis, sanksi, hak 
dan kewajiban bagi pihak 
penyelenggara bangunan gedung 
untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan dan kerugian yang 
dialami oleh para pengguna eskalator, 
namun pihak pengelola gedung 

belum mentaati dan menerapkan 
semua peraturan terkait eskalator 
yang laik fungsi yang dapat 
menimbulkan kecelakaan dan 
kerugian bagi pengguna eskalator. 
Tanggung jawab pengelola gedung 
dapat dimintakan ketika sudah ada 
bukti yang memenuhi unsur 
perbuatan melawan hukum yang 
terdiri dari perbuatan, perbuatan 
melawan hukum, kesalahan, kerugian 
dan hubungan sebab dan akibat. 
Ketika unsur terpenuhi maka wajib 
untuk pengelola gedung untuk 
mengganti kerugian korban tersebut 
sampai sama dengan sebelum 
peristiwa itu terjadi yang sesuai 
dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dan 
setiap orang bertanggung jawab tidak 
saja untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan kelalaian 
atau kurang hati-hatinya yang sesuai 
dengan Pasal 1366 KUHPerdata, 
pemilik gedung yang tidak saja 
bertanggung jawab untuk kerugian 
yang disebabkan ambruknya gedung 
itu untuk seluruhnya atau sebagian 
jika ini terjadi akibat karena kelalaian 
dalam pemeliharaanya atau karena 
cacat dalam pembangunan yang 
dilakukan oleh perbuatan orang-
orang yang menjadi tanggungan 
ataupun dibawah pengawasannya hal 
ini yang sesuai dengan pasal 
1367,1369, 1371 KUHPerdata. 
Pemilik gedung juga memiliki sanksi 
administratif ketika kewajibannya 
tidak dijalankan dengan baik dan 
nyatanya  pengelola gedung belum 
menerapkan peraturan dan prinsip 
tanggung jawab yang seharusnya 
dilakukan kepada pengguna eskalator 
yang mengalami kecelakaan dan 
kerugian.  

Sebaiknya Pemerintah harus 
membuat regulasi tentang sanksi 
yang tegas diberikan kepada 
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pengelola yang tidak menerapkan 
aturan tentang penggunaan ekskalator 
yang laik fungsi yang dapat 
menimbulkan kecelakaan dan 
kerugian bagi pengguna eskalator, 
sehingga pengelola mau menaati dan 
menerapkan aturan tersebut. 
Sebaiknya Pemerintah memberikan 
perlindungan hukum yang adil 
kepada pihak penyelenggara 
bangunan gedung baik pemilik 
bangunan, pengguna bangunan, 
masyarakat dan jasa konstruksi 

sehingga keputusan yang diberikan 
seimbang dengan bukti yang nyata 
atau fakta dilapangan dan tidak hanya 
didasari dengan alat surat bukti 
sehingga memberikan rasa keadilan 
dan kemanfaatan hukum tanpa 
mengesampingkan kerugian yang 
sudah nyata terjadi pada korban serta 
menerapkan prinsip tanggung jawab 
jika sudah memenuhi unsur perbuatan 
melawan hukum yang menyebabkan 
kerugian bagi para pengguna 
eskalator.  
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA 
JASA TRANSPORTASI ONLINE 

Anggun Lupita 

Email: anggunlupita24@gmail.com 

 

A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online yang mengalami kerugian 
atau kecelakaan dan penyelesaian sengketa pengguna jasa transportasi online. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagai mana cara pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online yang mengalami 
kerugian atau kecelakaan. Perumusan masalah: (1)Bagaimana pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online. 
(2)Bagaimana cara penyelesaian sengketa pengguna jasa transportasi online. 
Perusahaan PT.Go-Jek sebagai perusahaan penyedia transportasi online harus 
memberikan uang santunan atau asuransi kepada konsumen pengguna jasa 
transportasi online berupa Go-Car yang mengalami kecelakaan, diatur dalam Pasal 
237 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
secara tegas mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengikuti program 
asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi 
korban kecelakaan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi online yang mengalami kecelakaan Go-Car, PT. Go-Jek 
sebagai perusahaan penyedia transportasi Go-Jek hanya memberikan uang santunan 
atau asuransi sebesar  Rp 10.000.000,00 dan biaya rumah sakit sebesar Rp 
5.000.000,00, sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi terhadap konsumen 
yang telah mengalami kecelakaan. Dalam penyelesaian sengketa pengguna jasa 
transportasi online yang terjadi pada kasus kecelakaan Go-car di Manado yang 
terjadi oleh konsumen adalah di luar pengadilan (non litigasi) atau secara 
kekeluargaan sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak. Kesimpulan dari 
penelitian ini menurut penulis pelaksanaan ganti rugi yang berupa uang santunan 
atau asuransi kepada konsumen pengguna jasa transportasi online Go-Car sebagai 
korban kecelakaan  tidak adil dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
No. 16 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.  

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Transportasi online. 
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A. PENDAHULUAN 

Angkutan adalah 
perpindahan orang dan/atau 
barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan di 
ruang lalu lintas jalan. Dengan 
adanya kemajuan teknologi 
atau internet banyak 
dimanfaatkan dan dilakukan  
oleh masyarakat dari 
mendapatkan informasi 
dengan mudah dan cepat 
bahkan ada yang 
memanfaatkan internet 
menjadi sebuah bisnis.  
Sebagai bentuk inovasi dan 
perkembangan kemajuan 
teknologi perjanjian-
perjanjian pengangkutan yang 
dibuat oleh perusahaan 
penyedia transportasi online 
seperti Go-Jek dilakukan 
melalui transaksi elektronik 
untuk melakukan transaksi 
dengan konsumen yang 
merupakan konsekuensi dari 
perkembangan di bidang 
teknologi informasi yang 
diatur Undang-Undang 
Republik Indonesia No.11 
Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik.  

Perjanjian yang dilakukan 
oleh driver transportasi online 
Go-Jek dengan PT.Go-Jek 
Indonesia adalah perjanjian 
kemitraan, yang merupakan 
perjanjian dengan system 
pembagian hasil.  Di 
Indonesia pada saat ini 
munculnya transportasi online 

																																																													
100 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 

Kompilasi Hukum Perikatan, cetakan 
pertama, (Bandung: Citra Aditya, 2001),  
hal 110. 

yang menggunakan internet 
untuk mendapatkan uang dan 
sebagai mata pencarian yang 
menjanjikan, terdapat nama-
nama transportasi online yang 
sudah berkembang di 
Indonesia seperti Go-Jek, dan 
Grab. Perjanjian kemitraan 
merupakan perwujudan dari 
asas kebebasan berkontrak 
yang pada prinsipnya 
memberikan keleluasaan 
kepada para pihak untuk 
menentukan sendiri klausul-
klausul tentang hak dan 
kewajiban yang akan 
dituangkan dalam perjanjian, 
dimana perjanjian dibuat 
sesuai dengan Pasal 1320 
KUHPerdata mempunyai 
kekuatan mengikat bagi para 
pihak.100  

 

Jika dilihat dari skema di 
atas, menggunakan transaksi 
transportasi online melalui 
penghubung yaitu dengan 
menghubungkan pengguna 
jasa angkutan dan pemilik 
angkutan, konsumen 
memesan barang dan/atau jasa 
kepada pelaku usaha tersebut 
melakukan pemesanan 
kepada pelaku usaha penyedia 
yang cocok dengan pesanan 
konsumen, selanjutnya 
penyedia barang dan/atau jasa 
yang akan barang dan/atau 
jasa kepada konsumen.101 

101 Dikutip dari Skripsi, Lailiya Rohmah, 
Pengaturan Dan Penerapan Angkutan 
Jalan Online Dengan Prinsip Sharing 
Economy Menurut Peraturan Undang-
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Layanan  transportasi online 
berbasis aplikasi mobile  
sangat mudah dan cepat untuk 
menggunakan dan menikmati 
kemajuan teknologi oleh para 
masyarakat, banyaknya yang 
menggunakan layanan 
transportasi online 
dikarenakan lebih cepat dan 
mudah dijangkau oleh 
masyarakat. Transportasi 
online bisa dipesan melalui 
aplikasi mobile, masyarakat 
juga bisa memilih jenis 
transportasi yang akan 
digunakan lalu memilih 
tempat yang kan dijemput 
langsung oleh pengemudi, 
memilih langsung tempat 
tujuan yang sudah tersedia 
maps goolge di system 
aplikasi setelah itu langsung 
muncul tertera biaya dan 
identitas pengemudi yang 
akan mengantar sampai 
tempat tujuan.  

Di dalam Peraturan 
menteri Perhubungan 
Republik Indonesia No. 108 
Tahun 2017 Tentang 
Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak 
Dalam Trayek, Pasal 1 angka 
3 “Angkutan Orang Dengan 
Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak Dalam Trayek adalah 
angkutan yang dilayani 
dengan mobil penumpang 
umum atau mobil bus umum 
dalam wilayah perkotaan 
dan/atau kawasan tertentu 

																																																													
undangan, Fakultas Hukum Universitas 
Islam As Syafi’iyah , (Jakarta: Universitas 
Islam As Syafi’iyah, 2017), hal 104. 

102 
https://www.idntimes.com/business/econo
my/putriana-cahya/persaingan-tiga-

atau dari suatu tempat ke 
tempat lain, mempunyai 
lintasan dan waktu tetap”. 
Dengan adanya transportasi 
online menggunakan internet 
maka banyaknya yang 
menggunakan transportasi 
online sehingga adanya suatu 
masalah yang berkaitan 
dengan kepastian 
perlindungan hukum 
konsumen yang 
menggunakan transportasi 
online dari segi aspek, 
keselamatan, keamanan, 
kenyamanan, kesetaraan, dan 
keterjangkauan bagi 
konsumen. Di dalam Undang-
undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
perlindungan  konsumen, 
Pasal 1 angka 1 
“Perlindungan  konsumen 
adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi 
perlindungan kepada 
konsumen”. 

 
Gambar 1.2 

Presentase pengguna aplikasi 
transportasi online.102 

Menurut data comScore 
per Desember 2017, tercatat 
sebanyak 15,73 juta orang 
menggunakan aplikasi 
transportasi online di ponsel 
Android. Di antaranya Go-
Jek, Grab, dan Uber, yakni 

transportasi-online-terbesar, Makin Ketat, 
Begini Persaingan Tiga Transportasi 
Online Terbesar di Indonesia, diakses pada 
tanggal 18 September 2018, pukul 12.00 
WIB. 
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29,6 persen dari seluruh 
pengguna aplikasi mobile. 
Dalam kata lain, satu dari 
empat pengguna internet di 
Indonesia memiliki aplikasi 
transportasi online di ponsel 
Androidnya, baik Go-Jek, 
Grab, mau pun Uber. 
Hasilnya, pada Desember 
2017 tercatat 9,7 juta 
pengunjung (unique visitors) 
mengakses Go-Jek. Jumlah 
ini disusul Grab dengan 9,6 
juta orang, dan Uber dengan 2 
juta pengguna. Data ini 
menunjukkan peningkatan 
jumlah pengguna Go-Jek dan 
Grab sejak Agustus 2017. 
Sedangkan, user Uber justru 
turun dari 2,3 juta menjadi 2 
juta. Namun, pengukuran 
pasar ini hanya mencakup 
ponsel Android saja.103  

Namun jika diperhatikan 
dari jumlah banyaknya 
konsumen pengguna jasa 
transportasi online di 
Indonesia, penulis 
menemukan resiko yang 
dihadapi oleh konsumen 
dalam menggunakan 
transportasi online yang 
berpotensi mengakibatkan 
adanya kecelakaan atau 
mendapat kerugian terhadap 
penumpang atau konsumen 
pengguna transportasi online 
tidak lepas dari kelalaian dan 
tidak terpenuhinya kualitas 
jasa yang dilakukan oleh 
driver.  

																																																													
103 

https://www.idntimes.com/business/econo
my/putriana-cahya/persaingan-tiga-
transportasi-online-terbesar/full, Makin 

 

Gambar 1.4 Presentase 
kecelakaan lalu lintas 
kendaraan. 

Sesuai dengan data 
kecelakaan di Kota Bekasi 
pada tahun 2017, 
dikategorikan kendaraan 
pribadi, kecelakaan terhadap 
minibus sebanyak 77 kasus 
(62%) dari jumlah kecelakaan 
459, kecelakaan terhadap 
Sedan sebanyak 11 kasus 
(9%) dari jumlah 459. Bahwa 
dari data kecelakaan di Polres 
Kota Bekasi terjadinya 
kecelakaan terhadap mobil 
Sedan dan mini bus, bisa 
dikatakan diantara 11 kasus 
tersebut bisa kemungkinan 
terjadinya kecelakaan mobil 
transportasi online atau Go-
Car sesuai dengan persyaratan 
angkutan tidak dalam trayek 
dalam Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik 
Indonesia No.108 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang Dengan 
Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak Dalam Trayek Pasal 7 
ayat (1) yang berbunyi: 
“Kendaraan yang 
dipergunakan untuk 
pelayanan Angkutan Orang 
dengan Menggunakan Taksi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, wajib 

Ketat, Begini Persaingan Tiga 
Transportasi Online Terbesar di 
Indonesia, diakses pada tanggal 18 
September 2018,  pukul 12.00 WIB. 
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memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a. kendaraan yang 
dipergunakan meliputi: 1. 
Mobil Penumpang Sedan 
yang memiliki 3 (tiga) 
ruang; dan/atau2. Mobil 
Penumpang Bukan Sedan 
yang memiliki 2 (dua) 
ruang;”.  
Sebagai pelaku usaha di 

bidang jasa transportasi harus 
memberikan asuransi 
kecelakaan yang sudah diatur 
dalam Pasal 237  Undang-
undang No.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang 
berbunyi: 

(1) Perusahaan angkutan 
umum wajib mengikuti 
program asuransi 
kecelakaan sebagai 
wujud tanggung 
jawabannya atas 
jaminan asuransi bagi 
korban kecelakaa. 

(2) Perusahaan angkutan 
umum wajib 
mengasuransikan 
orang yang 
dipekerjakan sebagai 
awak kendaraan. 

Perusahaan penyedia 
transportasi online dalam 
pelayanannya mempunyai 
tanggung jawaban atas 
kewajiban untuk menjamin 
hak-hak dari konsumen yang 
menggunakan jasa 
transportasi online, yang 
tercantum dalam Pasal 4 
Undang-undang No.8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Perlindungan 
hukum terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi 

online perlu dilakukan, faktor 
utama yang menjadikan 
kelemahan konsumen adalah 
tingkat kesadaran konsumen 
akan haknya masih rendah. 

 Uraian dari latar belakang 
di atas, merupakan faktor 
utama dan menjadi landasan 
dan alasan bagi penyusun 
untuk melakukan penelitian 
yang 
berjudul:“Perlindungan 
Hukum Terhadap 
Konsumen Pengguna Jasa 
Transportasi Online”. 

 
B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian 
sebagaimana dipaparkan pada 
latar belakang di atas, maka 
pokok masalah tersebut dapat 
diperinci dalam beberapa sub 
pokok masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hukum 
terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online ? 

2. Bagaimana cara 
penyelesaian sengketa 
pengguna jasa transportasi 
online ? 

 
C. Tujuan Penelitian. 

Sejalan dengan perumusan 
masalah tersebut di atas, 
adapun sub pokok tujuan 
penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui 

pelaksaan perlindungan 
hukum terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online. 

2. Untuk mengetahui cara 
penyelesaian sengketa 
perlindungan terhadap 
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konsumen pengguna jasa 
transportasi online. 

 
D. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini 
diharapkan bermanfaat bagi 
para pihak yang 
berkepentingan, seperti: 
1. Bagi konsumen khususnya 

konsumen pengguna jasa 
transportasi online 
memberikan pengetahuan 
bahwa hak-hak konsumen 
mendapatkan perlindungan 
hukum sesuai dengan 
aturan yang berlaku. 

2. Bagi masyarakat untuk 
menjelaskan bentuk 
perlindungan hukum bagi 
masyarakat maupun 
konsumen yang 
menggunakan jasa 
transportasi online. 

3. Bagi mahasiswa untuk 
membagi ilmu 
pengetahuan hukum 
sebagai pemahaman 
terhadap perlindungan 
hukum terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online dan memberikan 
informasi terhadap 
masalah-masalah hukum 
terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online. 
 

E. Tinjauan Kepustakaan. 
Hukum di Indonesia 

bertujuan untuk mendapatkan 
keadilan, menjamin adanya 
kepastian hukum dalam 
masyarakat serta 
mendapatkan kemanfaatan 
atas dibentuknya hukum 
tersebut. Salah satu hukum di 

																																																													
104 Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta: 
PT.Intermasa,1979), hal 1. 

Indonesia adalah hukum 
perdata yang salah satunya 
diatur dalam Hukum Perdata 
adalah hukum perikatan, 
perikatan menurut Prof. 
Subekti adalah “suatu 
perhubungan hukum antara 
dua orang atau dau pihak, 
berdasarkan mana pihak yang 
satu berhak menuntut sesuatu 
hal dari pihak lain, dan pihak 
yang lain berkewajiban 
memenuhi tuntutan itu”.104 
Perikatan yang dapat 
menimbulkan hubungan dan 
menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi masing-
masing para pihak.  

Perikatan yang dapat 
menimbulkan hubungan dan 
menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi masing-
masing para pihak. Suatu 
perjanjian adalah suatu 
peristiwa di mana seorang 
berjanji kepada seorang lain 
atau di mana dua orang itu 
saling berjanji untuk 
melakukan  sesuatu hal, dari 
peristiwa ini timbulah suatu 
hubungan antara dua orang 
tersebut yang dinamakan 
perikatan.105 Setiap perjanjian 
yang dibuat oleh dua orang 
atau lebih terdapat hak dan 
kewajiban yang timbul dari 
perjanjian Pasal 1354 
KUHPerdata. Perjanjian 
adalah sumber terpenting 
yang dapat melahirkan 
perikatan. Perjanjian 
pengangkutan umum yang 
diterapkan oleh pengusaha 
transportasi online dalam 
bisnisnya melalui internet 
perjanjian yang berbentuk 

105 Subekti, Ibid, hal 1. 
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transaksi elektronik dan 
kontrak elektronik, perjanjian 
yang dibuat secara elektronik 
oleh transportasi online 
merupakan dokumen 
elektronik, setiap informasi 
elektronik dibuat, dikirim, 
diteruskan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk digital 
yang dapat dilihat, didengar 
atau ditampilkan melalui 
computer. 

Transportasi juga 
merupakan sarana  yang 
penting dalam menunjang 
kegiatan manusia sehari-hari 
dan dalam menunjang 
kegiatan pembangunan 
perekonomani masyarakat. 
Menurut teori pembangunan 
disebutkan bahwa: 
“pembangunan (development) 
adalah proses perubahan yang 
mencakup seluruh system 
sosial, seperti politik, 
ekonomi infrastruktur, 
pertahanan, pendidikan, dan 
budaya yang merupakan 
proses perubahan yang 
direncanakan untuk 
memperbaiki berbagai aspek 
kehidupan masyarakat”. Teori 
ini dibuat untuk menjelaskan 
berbagai fenomena dan 
perilaku ekonomi yang 
sedang terjadi, tumbuh, dan 
berkembang dalam kehidupan 
masyarakat, kaitannya dengan 
bisnis yaitu bahwa bisnis 
dapat membantu masyarakat 
Indonesia memperoleh 
peluang usaha, sehingga 
masyarakat Indonesia 
memperoleh atau 

																																																													
106 Dikutip dari Skripsi, Dwinura Habibah 

UNPAS tentang Aspek hukum yang timbul 
dari kegiatan usaha ojek  berbasis aplikasi 
atau online, ( Bandung: Fakultas Hukum 

memperoleh ataupun 
menciptakan lapangan 
pekerjaan sendiri tanpa 
mengandalkan bantuan 
ekonomi dari pemerintah.106 

Perjanjian adalah sumber 
terpenting yang dapat 
melahirkan perikatan. 
Perjanjian pengangkutan 
umum yang diterapkan oleh 
pengusaha transportasi online 
dalam bisnisnya melalui 
internet perjanjian yang 
berbentuk transaksi elektronik 
dan kontrak elektronik, 
perjanjian yang dibuat secara 
elektronik oleh transportasi 
online merupakan dokumen 
elektronik, setiap informasi 
elektronik dibuat, dikirim, 
diteruskan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk digital 
yang dapat dilihat, didengar 
atau ditampilkan melalui 
computer. Jika akan 
terjadinya hal yang tidak 
diinginkan untuk itu dalam 
Pasal 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
“Perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, 
keadilan, keseimbangan, 
keamanan dan keselamatan 
konsumen, serta kepastian 
hukum”. 

Berdasarkan Pasal 19 
Undang-Undang Republik 
Indonesia No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen dinyatakan bahwa, 
pelaku usaha bertanggung 
jawab memberikan ganti rugi 

Universitas Pasundan, 2016), hal 12, 
repository.unpas.ac.id, diakses pada 
tanggal 24 Desember 2017, pukul 22.45 
WIB. 
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atas kerusakan, pencemaran, 
dan/atau kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan 
atau diperdagangkan, jadi 
perusahaan penyedia 
transportasi online (pelaku 
usaha) bertanggung jawab 
apabila penumpangnya 
(pengguna jasa) mengalami 
evenement seperti kecelakaan 
atau kejahatan saat 
menggunakan transportasi 
online tersebut.  

 
 

F. Metode Penelitian. 
Penelitian hukum ini 
dilakukan melalui 
serangkaian langkah ilmiah 
yang sistematis dan terukur. 
Adapun metode yang 
digunakan adalah sebagai 
berikut : 

a. Tipe Penelitian dan 
Pendekatan. 

i. Tipe Penelitian. 
Penelitian hukum ini 

tergolong penelitian 
pendekatan yuridis 
normatif  yaitu 
pendekatan terhadap 
masalah yang diteliti 
mengenai perlindungan 
hukum terhadap 
konsumen pengguna jasa 
transportasi online. 
Berdasarkan tujuannya, 
penelitian hukum ini 
termasuk penelitian dalam 
penulisan penelitian ini, 
jenis penelitian yang 
penyusun gunakan ialah 
studi pustaka (library 
research) di mana terdiri 

																																																													
107 Soerjono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, cet III, 
(Jakarta: UI Press, 1986), hal.51 

dari berbagai buku 
perlindungan hukum 
konsumen, karya ilmiah, 
jurnal penelitian 
sebelumnya sebagai 
sumber data khususnya 
putusan dan literatur yang 
pembahasannya berkaitan 
langsung dengan 
perlindungan hukum 
terhadap konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online, melakukan studi 
lapangan (field research) 
guna pelengkapan atau 
pengumpulan data seperti 
interview maupun 
wawancara. Berdasarkan 
tempat pengumpulan 
datanya penelitian hukum 
ini termasuk penelitian 
yuridis normatif. 
Berdasarkan sifatnya 
penelitian hukum ini 
termasuk penelitian. 
Penelitian ini bersifat 
deskriptif, yaitu analisis 
penelitian yang dapat 
menghasilkan gambaran 
yang menguraikan fakta-
fakta, situasi-situasi, atau 
kejadian.107 

ii. Pendekatan. 
Sesuai bidang 

penelitiannya, pendekatan 
yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini 
adalah pendekatan 
normatif. Pendekatan 
yuridis normatif  yaitu 
pendekatan terhadap 
masalah yang diteliti 
mengenai perlindungan 
hukum terhadap 
konsumen pengguna jasa 
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transportasi online, 
melalui undang-undang 
ataupun norma-norma 
yang ada, karena penulis 
harus menelaah dan 
menginterpretasikan hal-
hal yang bersifat teoritis 
yang menyangkut asas, 
konsepsi, dan doktrin 
hukum yang berkaitan 
dengan perlindungan 
hukum terhadap 
konsumen pengguna jasa 
transportasi online. 

 
b. Jenis dan Sumber 

Data. 
Jenis data yang 

dikumpulkan dalam 
penelitian hukum ini 
adalah data primer 
dan/atau sekunder. Data 
primer penelitian ini 
berupa data yang 
diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui 
wawancara dengan pihak 
PT.Go-Jek, driver, dan 
korban. Data yang 
diperlukan lebih 
mengutamakan pada 
menggunakan data 
primer, namun apabila 
menggunakan data 
sekunder hanya sebagai 
data pendukung dari data 
primer. Data sekundernya 
berupa data yang diambil 
dari bahan pustaka yang 
terdiri dari 3 (tiga) sumber 
bahan hukum yaitu bahan 
hukum primer, sekunder 
dan tersier. Adapun 
sumber hukum yang 
digunakan berupa : 
a. Bahan Hukum Primer. 

1. Undang-undang No 
8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 

2. Undang-undang No 
22 Tahun 2009 Tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

3. Kitab Undang-
undang Perdata. 

4. Undang-undang 
No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi 
dan Transaksi 
Elektronik. 

5. Peraturan 
Pemerintah Nomor 
82 tahun 2012 
tentang 
Penyelenggaraan 
Sistem dan 
Transaksi 
Elektronik (PP 
PSTE). 

6. Peraturan Menteri 
Perhubungan No 
108 Tahun 2017 
Tentang 
Penyelenggaraan 
Angkutan Orang 
Dengan Kendaraan 
Bermotor Tidak 
Dalam Trayek. 

b. Bahan Hukum 
Sekunder.  
   Bahan hukum 

sekunder sebagai 
bahan pendukung dari 
data primer yaitu 
berupa buku-buku, 
penelitian hukum dan 
jurnal hukum. 

c. Bahan Hukum 
Tersier. 

  Bahan hukum 
tersier adalah bahan 
hukum yang 
mendukung bahan 
hukum primer dan 
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bahan hukum 
sekunder dengan 
memberikan 
pemahaman dan 
pengertian atas bahan 
hukum lainnya. Bahan 
hukum yang 
dipergunakan oleh 
penulis adalah Kamus 
Besar Bahasa 
Indonesia dan Kamus 
Hukum. 
 

c. Teknik 
Pengumpulan Data.  

   Teknik 
pengumpulan data 
menggunakan Studi 
Dokumen atau 
Kepustakaan adalah 
kegiatan 
mengumpulkan dan 
memeriksa atau 
menelusuri dokumen-
dokumen atau 
kepustakaan yang 
dapat memberikan 
informasi atau 
keterangan yang 
dibutuhkan oleh 
peneliti. Studi 
dokumen atau pustaka 
dalam penelitian 
hukum bertujuan 
untuk menemukan 
bahan-bahan hukum 
baik yang bersifat 
primer maupun 
sekunder. Bahan-
bahan hukum 
inilah,baik yang 
primer maupun 
sekunder yang 
dijadikan patokan atau 
norma dalam meniali 

																																																													
108 M.Syamsudin,Operasionalisasi 

Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT  Raja 
Grafindo Persada, 2007), hal 101 dan 102. 

fakta-fakta hukum 
yang akan dipecahkan 
sebagai masalah 
hukum.108 

a. Wawancara / Interview. 
   Interview, dikenal 

dengan sebagai 
wawancara yaitu suatu 
proses tanya jawab 
secara lisan antara 
interview (orang yang 
mewawancarai) 
dengan narasumber. 
Wawancara dapat 
dilakukan dengan 
secara langsung atau 
tidak langsung (via 
media). 

b. Kuesioner.  
   Kuesioner atau 

survei yang terdiri dari 
serangkaian pertanyaan 
tertulis, yang bertujuan 
mendapatkan 
tanggapan dari 
kelompok orang 
terpilih daftar 
pertanyaan tertulis. 

 
d. Teknik Analisis 
Data.    

Penelitian ini 
dalam menganalisa 
data menggunakan 
metode analisis 
deskriptif-kualitatif, 
bertujuan untuk 
mendeskripsikan, 
mencatat, analisis dan 
menginterpretasikan 
kondisi yang sekarang 
ini terjadi atau 
ada.Dalam 
menganalisa serta 
mengolah data yang 
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terkumpul, penyusun 
akan menggunakan 
metode deduktif, di 
mana menggunakan 
cara berfikir analitik 
yang disertai atas 
dasar pernyataan yang 
bersifat umum ke 
khusus. 

I. PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Umum Tentang 
Jasa Transportasi Online. 

Sekilas perkembangan 
bisnis transportasi berbasis 
online di Indonesia, di akhir 
tahun 2014, bisnis 
transportasi online memang 
sudah mulai dikenal, salah 
satunya karena adanya 
kehadiran Uber di Indonesia. 
Setahun berselang, berkat 
kehadiran aplikasi Go-Jek 
pada bulan Januari dan 
layanan GrabBike empat 
bulan kemudian, ojek online 
langsung menjadi salah satu 
bisnis startup yang paling 
populer di Indonesia. Dalam 
rentang waktu dua belas 
bulan, Go-Jek berkembang 
dari sebuah aplikasi mobile 
baru menjadi sebuah layanan 
besar. 

Kata “pengangkutan” 
berasal dari kata dalam bahasa 
Inggris yakni transportation. 
Kata transportation diartikan 
oleh Black Law Dictionary 
sebagai the removal of goods 
or persons from one place to 
another, by a carrier, dimana 
dalam bahasa Indonesia lebih 
kurang diartikan sebagai 

																																																													
109 Andika Wijaya, Op Cit, hal 9. 
110 Andika Wijaya, Ibid, hal 19. 
111 http://belajarpsikologi.com/pengertian-

transportasi-online, diakses pada 

perpindahan barang atau 
orang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan 
sedangkan pengertian 
transportation dalam Black 
Law Dictionary memiliki 
persamaan dengan pengertian 
kata “pengangkutan” dalam 
Kamus Besar Indonesia, 
yakni pengangkutan barang 
dan orang oleh berbagai jenis 
kendaraan sesuai dengan 
kemajuan teknologi.109

 Kata Online yang 
dalam bahasa Indonesia 
sering diterjemakan sebagai 
“dalam jaringan”, atau yang 
lebih dikenal dalam singkatan 
“daring”. Pengertian Online 
adalah keadaan computer 
yang terkoneksi atau 
terhubung ke jaringan 
internet; jika computer kita 
online maka kita dapat 
mengakses internet atau 
browsing; mencari informasi-
informasi di seruluh dunia.110  

Menurut Doni (Unair) 
Transportasi online adalah 
salah satu bentuk dari 
penyelenggaraan Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan yang 
berjalan dengan mengikuti 
serta memanfaatkan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan (teknologi), 
sedangkan menurut Adinda 
(Unair) transportasi online 
adalah angkutan umum yang 
biasa digunakan namun dapat 
dioperasikan secara online, 
baik untuk pemesanan 
maupun pembayaran.111 Jadi 

tanggal26 Oktober 2018, pukul 12.00 
WIB. 
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pengertian transportasi online 
adalah suatu penyelenggaraan 
angkutan umum transportasi 
lalu lintas yang berjalan 
dengan mengikuti serta 
memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan (teknologi) 
berbasis aplikasi dan online 
dengan menggunakan 
jaringan internet baik untuk 
pemesanan menggunakan 
transportasi online dari 
aplikasi transportasi online 
maupun pembayaran.  

Transporasti online telah 
diatur dalam Peraturan 
Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia No. 108 
Tahun 2017 Tentang 
Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak 
Dalam Trayek. Pasal 1 ayat 
(3) Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik 
Indonesia No. 108 Tahun 
2017 Tentang 
Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak 
Dalam Trayek:  
“Angkutan orang dengan 
kendaraan bermotor umum 
tidak dalam trayek adalah 
Angkutan yang dilayani 
dengan mobil penumpang 
umum atau mobil bus umum 
dalam wilayah perkotaan 
dan/atau kawasan tertentu  
atau dari suatu tempat ke 
tempat lain, mempunyai asal 
dan tujuan tetapi tidak 
mempunyai lintasan dan 
waktu tetap”. Posisi hukum 
perusahaan pengangkutan 
umum online semacam, Go-

																																																													
112Andika Wijaya, Ibid, hal 13. 

box, Go-Car, dan sebagainya, 
yang menyelenggarakan 
usaha jasa pengangkutan 
orang dan/atau barang melalui 
media elekronik dengan 
memungut bayaran atau tarif 
kepada para penumpang 
dan/atau pengirim/penerima 
barang termasuk dalam 
pengertian pengangkutan 
umum.112 Dengan 
menggunakan transportasi 
online ada keuntungan bagi 
konsumen penggun jasa 
transportasi online dengan 
harganya terjangkau, jarak 
yang jauh transportasi online 
ini termasuk murah, biasanya 
akan ada diskon atau 
potongan harga, sehingga 
harganya lebih terjangkau. 
Pengertian perusahaan 
menurut Pasal 1 huruf  b 
Undang-Undang No.3 Tahun 
1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan adalah setiap 
bentuk usaha yang 
menjalakan setiap jenis usaha 
yang bersifat tetap dan terus-
menerus dan yang didirikan, 
bekerja serta berkedudukan 
dalam wilayah Negara 
Indonesia, untuk tujuan 
memperoleh keuntungan 
dan/atau laba. Pengertian 
perusahaan angkutan umum 
adalah badan hukum yang 
menyediakan jasa angkutan 
orang dan/atau barang dengan 
kendaraan bermotor umum 
Pasal 1 angka 21 Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.  

Dalam hal ini yang 
dimaksud dengan badan 
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hukum atau dalam bahasa 
Belanda diartikan rechts 
persoon adalah badan atau 
perkumpulan yang dapat 
memiliki hak dan melakukan 
perbuatan hukum seperti 
seorang manusia, badan atau 
perkumpulan mana yang 
mempunyai kekayaan sendiri, 
ikut serta dalam lalu lintas 
hukum dengan perantaraan 
pengurusnya, dapat digugat 
dan dapat juga menggugat di 
muka hakim.113 Menurut Van 
Apeldoorn, badan hukum 
adalah badan atau 
perkumpulan yang memiliki 
kewenangan hukum, yakni 
kewenangan untuk menjadi 
subjek hubungan-hubungan 
hukum dan kewenangan  
bertindak 
(handelingsbevoegdheid), 
yakni kewenangan untuk 
melakukan tindakan-tindakan 
yang menimbulkan hubungan 
hukum.114 

Mengacu pada Pasal 79 
ayat (2) Peraturan Pemerintah 
No.74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan, badan hukum 
swasta yang dapat menjadi 
perusahaan angkutan umum 
hanya terbatas pada badan 
hukum swasta yang berbentuk 
Perseroan Terbatas dan 
Koperasi.115 Perusahaan 
penyedia transportasi online 
seperti Go-Jek dan sebagainya 
merupakan salah satu jenis 
usaha baru yang cukup 
banyak mendapat respon yang 
positif dari masyarakat, 

																																																													
113 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 
(Jakarta: Intermasa, 1987), hal 21. 
114 LJ.Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 
Hukum,  Cet ke 26, ( Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1996), hal 221. 

dengan potensi keuntungan 
yang menjanjikan, tidak 
mengherankan bila banyak 
pencari kerja yang rela antri 
untuk mendaftar sebagai mitra 
kerja perusahaan 
pengangkutan jalan online, 
usaha yang dilakukan oleh 
perusahaan transportasi 
online yang secara fakta 
mendasarkan usahanya pada 
profit oriented, memenuhi 
segala unsur yang ada pada 
pengertian perusahaan, baik 
yang disampaikan oleh 
Molengraaff maupun 
Undang-Undang No.3 Tahun 
1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan.116 

PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa atau Go-Jek 
merupakan sebuah 
perusahaan teknologi asal 
Indonesia yang melayani 
angkutan melalui jasa ojek. 
Go-Jek adalah perusahaan 
berjiwa sosial yang 
memimpin revolusi industri 
transportasi ojek. Gojek 
bermitra dengan para 
pengendara ojek 
berpengalaman dan menjadi 
solusi utama dalam 
pengiriman barang, pesan 
antar makanan, berbelanja 
dan bepergian ditengah 
kemacetan.117 Go-Jek 
merupakan sebuah 
perusahaan penyedia 
transportasi asal Indonesia 
yang melayani angkutan 
manusia dan barang melalui 
jasa ojek. Perusahaan ini 

115 Andika Wijaya, Op Cit, hal 184. 
116 Andika Wijaya, Op Cit, hal 28. 
117 https://www.Go-jek.com, diakses pada 
tanggal 3 November 2018, pukul 21.15 
WIB. 
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didirikan pada tahun 2011 di 
Jakarta oleh Nadiem 
Makarim, warga Negara 
Indonesia  lulusan Master of 
Business Administration dari 
Harvard Business School. 
Dari pengalamannya tersebut, 
Nadiem Makarim melihat 
adanya peluang untuk 
membuat sebuah layanan 
yang dapat menghubungkan 
penumpang dengan 
pengemudi ojek. Sebenarnya, 
Go-Jek telah beroperasi sejak 
tahun 2011 lalu, namun belum 
banyak orang yang tahu 
karena saat itu konsumen 
yang ingin menggunakan jasa 
Go-Jek hanya bisa memesan 
via telepon atau SMS.  

Berdasarkan perjanjian 
kemitraan yang dilakukan 
oleh aplikasi Go-Jek dapat 
diketahui bahwa aplikasi Go-
Jek ada beberapa pihak yang 
terlibat dalam melakukan 
perjanjian kemitraan yang 
diselenggarakan oleh Go-Jek. 
Pihak dalam perjanjian 
kemitraan tersebut adalah PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa, 
PT Go-Jek Indonesia, dan 
driver. Sebagai aplikasi 
dengan berbagai jasa yang 
diberikan, aplikasi Go-Jek ini 
dibuat, dimiliki dan dikelola 
oleh PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa, yaitu perusahaan 
yang bergerak di bidang 
aplikasi perangkat seluler. PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa 

																																																													
118 https://www.go-jek.com/terms-and-

condition/, diakses pada tanggal 3 Februari 
2018, pukul 21.30 WIB. 

119 Dikutip dari Skripsi Mahendra Arga 
Giantama, Perlindungan Hukum Terhadap 
Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang 
Jasa Transportasi Online (Studi Layanan 

adalah suatu perseroan yang 
didirikan berdasarkan hukum 
Negara Republik 
Indonesia.118  
PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa adalah pihak yang 
membuat, memiliki dan 
mengurus aplikasi Go-Jek 
untuk memperoleh jasa 
layanan antar-jemput barang 
dan/ atau orang , memberikan 
layanan kepada konsumen 
yaitu pemesanan transportasi, 
jemput antar barang ataupun 
jasa lainnya dengan 
kendaraan bermotor roda dua 
maupun roda empat yang 
terdapat di aplikasi Go-Jek. 
Jadi tugas dari PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa adalah 
mengelola semua yang 
mengenai aplikasi Go-Jek ini 
dibuat oleh PT Aplikasi Karya 
Anak Bangsa. PT Go-Jek 
Indonesia merupakan pihak 
yang mengelola penyedia jasa 
pihak ketiga yang disediakan 
melalui aplikasi Go-Jek dan 
PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa merupakan pihak 
penyedia Aplikasi Go-Jek. 119 

Hubungan PT Go-Jek 
Indonesia sebagai perusahaan 
teknologi dengan PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa adalah 
menyediakan jasa operasional 
para Mitra kerja yaitu para 
driver (Penyedia Layanan) 
sehubungan dengan 
penggunaan aplikasi Go-Jek 
untuk driver gunakan 

Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh Pt 
Gojek Indonesia),  Program Studi S1 Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta 2018,  
Httpsdspace.Uii.Ac.Id, hal 75, diakses 
pada tanggal 20 September 2018, pukul 
16.14 WIB. 
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bertransaksi dan berhubungan 
langsung dengan para 
konsumen.120 Adapun peran 
PT. Go-Jek Indonesia adalah 
sebagai sarana penghubung 
antara para konsumen Go-Jek 
dengan driver Go-Jek yang 
mudah digunakan. Driver Go-
Jek bertugas untuk 
menjemput dan mengantarkan 
para pengguna layanan Go-
Jek, baik penumpang atau 
barang yang akan dikirim ke 
tempat tujuan dengan selamat 
dan dalam keadaan baik, 
dengan menggunakan 
kendaraan yang dimiliki oleh 
driver. Setiap driver yang 
telah bergabung dengan Go-
Jek akan mendapatkan akun 
atas nama driver secara resmi 
dari aplikasi Go-Jek. 
Hubungan hukum antara PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa 
dengan konsumen adalah 
sebagai pihak yang mengelola 
sistem informasi, 
menampilkan informasi, 
menentukan harga, menerima 
dan mengirim pesan kepada 
konsumen yang 
menggunakan aplikasi Go-
Jek. 

Pengertian kontrak 
elektronik mengacu pada 
Pasal 1 angka 17 jo, angka 4 
adalah perjanjian para pihak 
yang dibuat melalui system 
elektronik, serangkaian 
perangkat dan prosedur 
elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengelolah, 
menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, 
mengumumkan, 

																																																													
120 Dikutip dari Skripsi Mahendra Arga 
Giantama, Ibid, hal 73. 

mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan informasi 
elektronik. Suatu kontrak atau 
perjanjian harus memenuhi 
syarat sahnya perjanjian yaitu 
kata sepakat, kecakapan, hal 
tertentu dan suatu sebab yang 
halal sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 1320 KUHPer. 
Pengertian transaksi 
elektronik menurut Pasal 1 
angka 2 Undang-undang 
Republik Indonesia No.11 
Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
“Transaksi elektronik adalah 
perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan 
menggunakan computer, 
dan/atau media elektronik 
lainnya”. Transaksi 
elektronik yang sering disebut 
sebagai ‘on-line contract’ 
sebenarnya lebih ditujukan 
dalam lingkup transaksi yang 
dilakukan secara elektronik, 
transaksi elektronik 
memadukan jaringan system 
informasi berbasiskan 
computer (computer based 
information system), dengan 
system komunikasi yang 
berdasarkan atas jaringan jasa 
telekomunikasi 
(telecommunication based), 
transaksi elektronik ini 
fasilitasi oleh keberadaan 
jaringan computer global 
internet (network of 
network).121 
 Perusahaan angkutan 
umum dapat 
menyelenggarakan system 
dan transaksi elekronik 
sebagai perjanjian antara 
pengusahaan dengan 

121 Departemen Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia, Ibid, hal 39. 
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penumpang atau konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online untuk sebagai media 
bisnis sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) 
Undang-undang Republik 
Indonesia No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, yang 
berbunyi: 
“Setiap pelaku usaha yang 
menyelenggarakan transaksi 
elektronik dapat disertifikasi 
oleh Lembaga Sertifikasi 
Keandalan”. Perjanjian 
berbentuk transaksi elektronik 
yang digunakan oleh, Go-Jek, 
Go-Car, dan Go-Box, 
menunjukan dari segi hukum 
teknologi informasi (law of 
information technology), 
pelaksaan atas perjanjian yang 
berbentuk transaksi elektronik 
yang telah diselenggarakan 
sesuai dengan hukum 
teknologi informasi (law of 
information technology), 
dalam hal ini Undang-undang 
Republik Indonesia No.11 
Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
berlaku sebagai lex specialis 
terhadap ketentuan-ketentuan 
umum tentang hukum 
perjanjian yang diatur dalam 
buku III BW (sebagai lex 
specialis) ditinjau dari aspek 
yuridis. 

Perjanjian kemitraan 
dapat dipahami dari sisi 
bahasa, dengan mengartikan 
kata per kata, yakni kata 
‘perjanjian’ dan kata 
‘kemitraan’. Mengacu pada 

																																																													
122 Agung D.E, Kamus Bahasa 
Indonesia,(Jakarta: PT.Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2017, hal 201. 
123 Agung D.E, Ibid, hal 314. 

Kamus Besar Indonesia, 
perjanjian diartikan sebagai 
persetujuan.122 (tertulis atau 
dengan lisan) persetujuan 
secara tertulis maupu  lisan 
yang dibuat oleh dua pihak 
atau lebih, masing-masing 
bersepakat akan menaati apa 
yang tersebut dalam 
persetujuan. Sedangkan 
pengertian dari kata 
‘kemitraan’ adalah perihal 
hubungan (jalinan kerja sama 
dan sebagainya) sebagai 
mitra, dengan kata ‘mitra’ 
sendiri diartikan sebagai 
teman, sahabat, kawan kerja, 
relasi, teman, dan rekan.123 
Kemitraan merupakan 
kegiatan atau usaha yang 
dilakukan antara usaha kecil 
dengan usaha menengah dan 
atau besar untuk lebih 
memberdayakan usaha kecil 
agar dapat tumbuh dan 
berkembang semakin kuat dan 
memantapkan struktur 
perekonomian nasional yang 
berlandaskan prinsip saling 
memerlukan, memperkuat 
dan saling menguntungkan.124 

Berdasarkan pengertian 
kemitraan menurut Undang-
Undang No.20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro Kecil, 
Andika Wijaya memberikan 
definisi atas perjanjian 
kemitraan yaitu: “sebagai 
suatu persetujuan yang dibuat 
oleh dua pihak atau lebih, 
berisi klausul-klausul tentang 
hak dan kewajiban tertentu, 
yang dibuat berdasarkan 
prinsip saling memerlukan, 

124 Salim HS, Perkembangan Hukum 
Kontrak Di Luar KUH Perdata(Buku I), 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 
hal178. 
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mempercayai, memperkuat, 
dan menguntungkan   
diantara para pihak”.125 
Menurut Andika Wijaya 
bahwa unsur pembeda antara 
perjanjian kerja dengan 
perjanjian kemitraan secara 
sederhana dapat dijelaskan, 
bahwa perjanjian kerja 
mengandung unsur atasan-
bawahan, sedangkan 
perjanjian kemitraan tidak 
mengandung unsur atasan-
bawahan, melainkan 
mengandung unsur rekanan, 
dimana antara para pihak 
berposisi atau berkedudukan 
berdiri sejajar sebagi mitra.126 

 
 

B. PELAKSANAAN 
PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP 
KONSUMEN PENGGUNA 
JASA TRANSPORTASI 
ONLINE. 
 

Pengertian Perlindungan 
adalah tempat berlindung, hal 
(perbuatan dan sebagainya) 
memperlindungi. Dalam 
Pasal 1 angka 4, Undang-
Undang Nomor 23 tentang 
Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga Tahun 
2004 “perlindungan adalah 
segala upaya yang ditujukan 
untuk memberikan rasa aman 
kepada korban yang 
dilakukan oleh pihak 
keluarga, advokat, lembaga 
sosial, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, atau pihak 
lainnya baik sementara 
maupun berdasarkan 
penetapan pengadilan”. 

																																																													
125 Andika Wijaya, Op Cit, hal 67. 
126 Andika Wijaya, Op Cit, hal 68. 

Perlindungan Hukum 
adalah suatu perlindungan 
yang diberikan terhadap 
subyek hukum dalam bentuk 
yang tertulis maupun tidak 
tertulis, dengan kata lain 
perlindungan hukum sebagai 
suatu gambaran dari fungsi 
hukum yaitu hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, 
kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian kepada 
masyarakat. Pada hakekatnya 
setiap orang berhak 
mendapatkan perlindungan 
hukum antara lain 
perlindungan hukum terhadap 
konsumen yang telah diatur 
dalam Undang-undang 
Republik Indonesia No.8 
Tahun 1999  tentang 
Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 angka 1 yang 
berbunyi: “Perlindungan 
konsumen adalah segala 
upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan 
kepada konsumen”. 

Satjipto Rahardjo 
menyebutkan bahwa definisi 
perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman 
kepada hak asasi manusia 
yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut 
diberikan kepada masyarakat 
agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum.127 
Pengaturannya telah 
mencakup segala hal yang 
menjadi hak dan kewajiban 
antara produsen dan 
konsumen. Menurut  Philipus  
M.  Hadjon  berpendapat  

127 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Cet. V, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53. 
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bahwa  Perlindungan Hukum 
adalah perlindungan akan 
harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap  hak-hak  
asasi  manusia  yang  dimiliki  
oleh  subyek  hukum 
berdasarkan ketentuan hukum 
dari kesewenangan.128 
Pengertian konsumen istilah 
konsumen berasal dan alih 
bahasa dari kata consumer 
(Inggris-Amerika), atau 
consument/konsument 
(Belanda).  Secara harfiah arti 
kata konsumen itu adalah 
(lawan dari produsen) setiap 
orang yang menggunakan 
barang. Tujuan penggunaan 
barang atau jasa itu nanti 
menentukan termasuk 
konsumen kelompok mana 
pengguna tersebut.129 
Menurut Undang-undang 
Republik Indonesia No.8 
Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 ayat (2) “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”. 
1. Menurut BPHN 

konsumen adalah pemakai 
akhir dari barang, 
digunakan untuk 
keperluan diri sendiri atau 
orang lain dan tidak 
diperjualbelikan. 

																																																													
128 Philipus    M.    Hadjon, Perlindungan    

Bagi    Rakyat    diIndonesia, (Surabaya: 
PT.Bina    Ilmu, 1987), hal. 1-2. 

129 John.M.Echols & Hasan Sadily, kamus 
Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 
1986), hal 124. 

2. Menurut YKLI (Yasasan 
Lembaga Konsumen 
Indonesia) konsumen 
adalah pemakai barang 
atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, bagi 
keperluan diri sendiri atau 
keluarganya atau orang 
lain dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali. 

3. Menurut Hornby, 
konsumen adalah 
seseorang yang membeli 
barang atau menggunakan 
jasa. 

4. Sedang dalam naskah 
akademis yang 
dipersiapkan Fakultas 
Hukum Universitas 
Indonesia bekerja sama 
dengan Departemen 
Perdagangan Republik 
Indonesia, berbunyi: 
konsumen adalah setiap 
orang atau keluarga yang 
mendapatkan barang 
untuk dipakai dan tidak 
untuk diperdagangkan.130 
Menurut Janus Sidabalok, 

perlindungan konsumen 
adalah perlindungan hukum 
yang diberikan kepada 
konsumen dalam usahanya 
memenuhi kebutuhannya dari 
hal-hal yang dapat merugikan 
konsumen itu sendiri.  Penulis 
berpendapat bahwa 
perlindungan hukum 
konsumen adalah 
perlindungan yang diatur 
untuk melindungi hak-hak 
masyarakat dalam menikmati 

130 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum 
perlindungan konsumen, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), hal 23. 
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barang atau jasa untuk 
memenuhi kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat. 
Segala upaya yang dimaksud 
dalam perlindungan 
konsumen tersebut tidak saja 
terhadap tindakan preventif 
akan tetapi juga tindakan 
represif dalam semua bidang 
perlindungan yang diberikan 
kepada konsumen. Definisi 
secara umum hukum 
perlindungan konsumen 
adalah keseluruhan asas-asas 
dan kaidah-kaidah yang 
mengatur dan melindungi 
konsumen dalam hubungan 
dan masalah penyedian dan 
penggunaan produk 
konsumen antara penyedia 
dan penggunaannya dalam 
penghidupan bermasyarakat. 
Perlindungan konsumen dapat 
diwujudkan melalui 
pembentukan dan atau 
penegakan peraturan 
perundang-undangan ataupun 
melalui keputusan-keputusan 
tata usaha negara yang 
termasuk dalam ruang lingkup 
publik, selain itu pemerintah 
dapat mengembangkan 
pendidikan bagi konsumen 
dan penetapan secara intensif 
untuk mendorong perilaku 
yang diharapkan oleh 
pemerintah, dalam hal ini 
yang menyangkut 
perlindungan terhadap 
konsumen. Perlindungan 
Konsumen berasaskan 5 asas 
yang diuraikan di dalam Pasal 
2 Undang-Undang No.8 
Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang 
terdiri dari manfaat, keadilan, 

																																																													
131 Andika Wijaya, Op Cit, hal 117 

keseimbangan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen 
serta kepastian hukum. 

Untuk mendapatkan 
pertanggung jawaban atas 
kerugian yang diderita akibat 
kecelakaan yang dilakukan 
oleh pelaku usaha atau driver 
transportasi online dengan 
cara melaporkan kecelakaan 
lalu lintas adalah dengan cara 
melaporkan kecelakaan 
kepada kepolisian terdekat, 
segera larikan ke rumah sakit 
terdekat dan mengajukan 
kecelakaan kepada 
perusahaan tranportasi online 
untuk mendapatkan uang 
asuransi atau uang santunan. 
Perusahaan angkutan 
transportasi online yang 
beroperasi dengan 
menggunakan jaringan 
internet harus bertanggung 
jawab memenuhi jaminan 
yang telah disepakati yang 
berkaitan di bidang 
perdagangan jasa dalam 
perlindungan konsumen yang 
diatur dalam Pasal 26 
Undang-Undang No.8 Tahun 
1999. Perusahaan seperti Go-
Jek memberikan jaminan 
berupa biaya ganti rugi bagi 
kehilangan barang sampai 
dengan Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) yang 
berlaku untuk layanan instant 
courier yang wajib dipenuhi 
oleh perusahaan angkutan 
transportasi online.131 

Menurut penulis bahwa 
uang santunan yang diberikan 
oleh perusahaan penyedia 
transportasi online kepada 
konsumen atau penumpang 
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pengguna jasa transportasi 
online yang telah mengalami 
kecelakaan tidak adil dan 
tidak sesuai dengan kerugian 
yang dialami oleh konsumen 
apalagi mengakibatkan 
meninggal dunia, hanya 
memberikan santunan 
musibah kecelakaan kepada 
seluruh pelanggan Go-jek 
konsumen akan menerima 
penggantian sampai dengan 
Rp 10.000.000,00 dan untuk 
biaya rumah sakit  dengan Rp 
5.000.000,00;. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
No. 16 Tahun 2017 tentang 
Besar Santunan dan 
Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 
santunan bagi korban 
kecelakaan lalu lintas jalan 
jika meninggal dunia 
maksimal Rp 50.000.000,00, 
cacat tetap maksimal Rp 
50.000.000,00 dan perawatan 
maksimal Rp 20.000.000,00. 
Jika dilihat jumlah uang 
santunan yang diberikan oleh 
perusahaan transpotasi online 
kepada konsumen yang 
mengalami kecelakaan 
berbeda dan tidak sesuai 
dengan aturan yang 
ditetapkan oleh pemerintah, 
penulis setuju dan adil jika 
jumlah uang santunan sesuai 
dengan aturan pemerintah 
yang berlaku sesuai dengan 
teori keadilan. 

Teori keadilan  menurut 
Aristoteles Keadilan tidak 
boleh dipandang sama arti 
dengan persamarataan, 
keadilan bukan berarti bahwa 
tiap-tiap orang memperoleh 

																																																													
132 LJ.Van Apeldoorn, Op Cit, hal 11-12. 

bagian yang sama. Aristoteles 
juga telah mengajarkan dua 
macam keadilan, yaitu 
keadilan “distributief” dan 
keadilan “commutatief”, 
keadilan distributief ialah 
keadilan yang memberikan 
kepada tiap-tiap orang jatah 
menurut jasanya, ia tidak 
menuntut supaya tiap-tiap 
orang mendapat bagian yang 
sama banyaknya, bukan 
persamaan, melainkan 
kesebandingan. Keadilan 
ialah keadilan yang 
memberikan pada setiap 
orang sama banyaknya 
dengan tidak mengingat jasa-
jasa perseorang.132 Menurut 
konsep keadilan yang 
dikemukakan oleh Hans 
Kelsen: pertama, tentang 
keadilan dan perdamaian. 
Keadilan yang bersumber dari 
cita-cita irasional. Keadilan 
dirasional melalui 
pengetahuan yang dapat 
berwujud suatu kepentingan-
kepentingan yang pada 
akhirnya menimbulkan suatu 
konflik kepentingan. Kedua, 
konsep keadilan dan legalitas, 
untuk menegakkan di atas 
dasar suatu yang kokoh dari 
suatu tananan sosial tertentu, 
menurut Hans Kelsen 
pengertian “Keadilan” 
bermaknakan legalitas, suatu 
peraturan umum adalah “adil” 
jika ia benar-benar  
diterapkan, sementara itu 
suatu peraturan umum adalah 
“tidak adil” jika diterapkan 
pada suatu kasus dan tidak 
diterapkan pada kasus lain 
yang serupa.133 

133 Zainal Arifin Hoesein, Op Cit, hal 35.  
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Tanggung jawab 
berdasarkan unsur kesalahan 
adalah yang cukup umum 
berlaku dalam hukum pidana 
dan hukum perdata, dalam 
KUHPer khususnya Pasal 
1365, 1366, dan 1367 
menyatakan seseorang baru 
dapat dimintakan 
pertanggung jawabannya 
secara hukum jika ada unsur 
kesalahan yang dilakukannya. 
Perusahaan penyedia 
transportasi online, seperti 
Go-jek, tidak bisa lepas dari 
aspek hukum perlindungan 
konsumen, ditinjau dari jenis 
usaha yang dijalankannya, 
transportasi online termasuk 
usaha perdagangan jasa.134 Di 
dalam hukum perlindungan 
konsumen, pelaku usaha 
harus dapat dimintakan 
pertanggungjawaban, yaitu 
jika perbuatannya telah 
melanggar hak-hak dan 
kepentingan konsumen, 
menimbulkan kerugian, atau 
kesehatan konsumen 
terganggu.135 Tanggung 
jawab pelaku usaha terhadap 
kerugian yang diderita oleh 
konsumen sudah diatur dalam 
Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen bentuk ganti rugi 
atas kerusakan atau kerugian 
konsumen dalam 
menggunakan barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan 
oleh pelaku usaha diatur 
dalam Pasal 19 ayat (2) 
Undang-Undang No.8 Tahun 

																																																													
134 Andika Wijaya, Ibid , hal 96.   
135 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan 

Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, yaitu dapat 
mengembalikan uang atau 
penggantian barang dan/atau 
jasa yang setara dengan nilai 
yang telah dirugikan oleh 
pelaku usaha sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang 
berlaku. 

Pengertian kerugian 
menurut Nieuwenhuis, adalah 
berkurang harta kekayaan 
pihak yang satu, yang 
disebabkan oleh perbuatan 
(melakukan atau 
membiarkan) yang melanggar 
norma oleh pihak lain.136 
Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik 
Indonesia No.108 tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang Dengan 
Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak Dalam Trayek. Dalam 
Pasal 72 ayat (4) huruf C yang 
berbunyi: “memberikan 
pelayanan tidak sesuai 
dengan Standar Pelayanan 
Minimal yang telah 
ditetapkan”. 

Dan pada Pasal 72 ayat (5) 
huruf G yang berbunyi: 
“melakukan kelalaian 
pengoperasian kendaraan 
sehingga menimbulkan 
kecelakaan yang 
mengakibatkan korban 
jiwa;”, dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan 
diatur dalam Pasal 188 
“Perusahaan Angkutan 
Umum wajib mengganti 

(Bandar Lampung: UNILA, 2007), hal 
93. 

136 Ahmad Miru, Hukum Kontrak, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2010), hal 81. 



JURISDICTIE	JOURNAL	VOL.5/II/2019	
	

	 107	

kerugian yang diderita oleh 
Penumpang atau pengirim 
barang karena lalai dalam 
melaksanakan pelayanan 
angkutan”.  

Pasal 189 “Perusahaan 
Angkutan Umum wajib 
mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188”. 
Dan Pasal 192 ayat (1) 
“Perusahaan Angkutan 
Umum bertanggung jawab 
atas kerugian yang diderita 
oleh Penumpang yang 
meninggal dunia atau luka 
akibat penyelenggaraan 
angkutan, kecuali disebabkan 
oleh suatu kejadian yang 
tidak dapat dicegah atau 
dihindari atau karena 
kesalahan Penumpang”. 

  Pasal 237 ayat (1) 
“Perusahaan Angkutan 
Umum wajib mengikuti 
program asuransi kecelakaan 
sebagai wujud tanggung 
jawabnya atas jaminan 
asuransi bagi korban 
kecelakaan”. Bila konsumen 
atau penumpang karena 
kecelakaan sampai meninggal 
dunia, maka ahli waris dapat 
menuntut pembayaran ganti 
rugi berdasarkan Pasal 1318 
dan Pasal 1370 KUHPer 
sebagai gugatan subsideir, 
bunyi Pasal 1318 KUHPer 
“jika seorang yang diminta 
diperjanjikan, maka dianggap 
sesuatu hal adalah untuk ahli 
warisnya, bagi orang yang 
memperoleh bagian hak dari 
padanya, terkecuali dengan 

																																																													
137 Soegijatna Tjakranegara, Hukum 

Pengangkutan Barang dan Penumpang, 
(Jakarta: PT.Rineke Cipta, 1995), hal 83. 

tegas dinyatakan tidak 
demikian maksudnya”.137 

Asuransi kecelakaan 
merupakan bagian penting 
dari penyelenggaraan usaha 
angkutan umum, Pasal 237 
Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 tentang  Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
secara tegas mewajibkan 
perusahaan angkutan umum 
untuk mengikuti program 
asuransi kecelakaan sebagai 
wujud tanggung jawabnya 
atas jaminan asuransi bagi 
korban kecelakaan. Menurut 
ketentuan Pasal 1 ayat (1) 
Undang-undang No.2 Tahun 
1992 tentang Usaha 
Perasuransian: 
“Asuransi atau 
pertanggungan adalah 
perjanjian antara 2 (dua) 
pihak atau lebih dengan mana 
pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada 
tertanggung dengan 
menerima premi asuransi 
untuk memberikan 
penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, 
atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang 
mungkin akan diderita 
tertanggung yang timbul dari 
suatu peristiwa yang tidak 
pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal 
atau hidupnya seseorang 
yang dipertanggungan”.  

Menurut Prof.Emmy 
Pangaribuan Simanjuntak, 
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asuransi mempunyai tujuan 
utama mengalihkan risiko 
(Tertanggung yang 
ditimbulkan oleh peristiwa-
peristiwa (yang tidak 
diharapkan terjadi kepada 
orang lain (penanggung).138 
Di dalam asuransi ada 
evenemen adalah peristiwa 
yang tidak pasti terjadi 
menjadi suatu beban bagi 
penanggung atau lebih 
dikenal kecelakaan lalu lintas 
jalan yang mengancam 
keselamatan dan keamanan 
bagi penguna angkutan umum 
atau transportasi online 
apabila terjadi suatu 
kecelakaan yang dapat 
merugikan penumpang atau 
konsumen seperti, kematian, 
cacat tetap atau/cedera yang 
telah dialami oleh 
penumpang. Undang-undang 
menentukan bahwa pihak 
ketiga itu berhak atas ganti 
rugi yang diakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. 
Menurut ketentuan Pasal 
Undang-Undang No 34 Tahun 
1964, setiap orang yang 
menjadi korban mati atau 
cacat tetap akibat kecelakaan 
yang disebabkan oleh 
angkutan umum lalu lintas 
jalan, akan diberi ganti rugi 
kepadanya atau ahli warisnya 
sebesar jumlah yang 
ditentukan berdasarkan 
peraturan pemerintah.139 

Menurut Andika Wijaya 
bahwa perusahaan 
transportasi online boleh 
menyelenggarakan program 

																																																													
138 Mulhadi, Ibid, hal 31 
139 Abdulkadir Muhammad, Hukum 

Asuransi Indonesia, (Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti, 2006), hal 216. 

asuransi secara mandiri 
dengan syarat tetap mengikuti 
sertaan pelanggan atau 
konsumen dalam program 
asuransi PT.Jasa Raharja 
(Persero), tentu akan lebih 
baik lagi bila selain mengikuti 
sertaan pelanggan atau 
konsumen dalam program 
asuransi PT.Jasa Raharja 
(Persero) perusahaan 
penyedia transportasi online 
juga memberikan santunan 
tambahan berupa santunan 
musibah kecelakaan dan 
untuk biaya rumah sakit 
dengan nilai tertentu kepada 
pelanggan atau konsumen, 
dengan demikian nilai 
santunan bagi pelanggan atau 
konsumen yang terkena 
musibah kecelakaan akan 
bertambah besar.140 

 
C. PENYELESAIAN 

SENGKETA HUKUM 
PENGGUNA JASA  
TRANSPORTASI ONLINE 

DAN HASIL 
PENELITIAN. 
 

Apabila ada pelanggaran 
terhadap per aturan 
perundang-undangan, bahwa 
suatu hukum materiil yang 
berlaku akan dilaksanakan 
dan dipertahankan, hukum 
formil yaitu hukum acara baik 
perdata maupun pidana akan 
menjadi untuk 
mempertahankan hukum 
materiil. Sengketa adalah 
suatu fenomena yang 
universal dan dapat dijumpai 

140 Andika Wijaya, Op Cit, hal 90. 
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pada setiap masyarakat. 
Bagaimana sengketa tersebut 
diselesaikan, tidak ada suatu 
bentuk yang seragam. 
Artinya, pihak yang 
bersengketa dapat melakukan 
berbagai pilihan tindakan 
dengan tujuan agar sengketa 
tersebut dapat diselesaikan.141 
Sengketa dapat juga 
dimaksudkan sebagai adanya 
ketidakserasian antara 
pribadi-pribadi atau 
kelompok-kelompok yang 
mengadakan hubungan 
karena hak salah satu pihak 
terganggu atau dilanggar.142 
Sengketa konsumen adalah 
sengketa berkenaan dengan 
pelanggaran hak-hak 
konsumen, yang ruang 
lingkupnya mencakup semua 
hukum, baik keperdataan, 
pidana, maupun dalam 
lingkup administrasi 
Negara.143 A.Z. Nasution 
berpendapat sengketa 
konsumen adalah sengketa 
antara konsumen dengan 
pelaku usaha (baik dalam 
hukum public atau hukum 
privat) tentang produk barang 
tertentu yang dikonsumsi 
konsumen, dan atau jasa yang 
ditawarkan produsen/pelaku 
usaha.144 
Menurut Pasal 45 Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen menyatakan: 

																																																													
141 Kurniawan, Hukum Perlindungan 

Konsumen Problematika Kedudukan dan 
Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK), (Malang: 
UB Press, 2011), hal 44. 

142 Soeryono Soekanto, Mengenai Antopologi 
Hukum, (Bandung: alumbi, 1979), hal 26. 

(1) Setiap konsumen yang 
dirugikan dapat 
menggugat pelaku usaha 
melalui lembaga yang 
bertugas menyelesaikan 
sengketa antara 
konsumen dan pelaku 
usaha atau melalui 
peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan 
umum. 

(2) Penyelesaian sengketa 
konsumen dapat ditempuh 
melalui pengadilan atau 
di luar pengadilan 
berdasarkan pilihan 
sukarela para pihak yang 
bersengketa. 

(3) Penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak 
menghilangkan tanggung 
jawab pidana 
sebagaimana diatur 
dalam undang-undang. 

(4) Apabila telah dipilih 
upaya penyelesaian 
sengketa konsumen di luar 
pengadilan, gugatan 
melalui pengadilan hanya 
ditempuh apabila upaya 
tersebut dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu 
pihak atau oleh pihak 
yang bersengketa. 

 
Dalam Praktik, usaha 

untuk mempertahankan 
hukum perdata materiil yang 
dikenal di Indonesia saat ini 

143 Susanti Adi Nugroho, Proses 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Ditinjau dari Hukum Acara Serta 
Kendala Implementasinya, ( Jakarta: 
Prenada Media Group, 2006), hal 95. 

144 Az.Nasution, Op Cit, hal 48 
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terbagi secara umum dalam 
dua cara yakni, litigasi 
(melalui pengadilan) atau non 
litigasi (penyelesaian di luar 
pengadilan), ketentuan dalam 
Undang-Undang No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 45 ayat (1) 
yang berbunyi:“Setiap 
konsumen yang dirugikan 
dapat menggugat pelaku 
usaha melalui lembaga yang 
bertugas menyelesaikan 
sengketa antara konsumen 
dan pelaku usaha atau 
melalui peradilan yang 
berada di lingkungan 
peradilan umum”. Ketentuan 
Pasal 45 ayat (3) Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen yang berbunyi:  
“Penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
meng Dalam hubungan ini 
Satjipto Rahardjo 
mengatakan: “Pembicaraan 
mengenai bekerjanya hukum 
dalam hubungan dengan 
proses peradilan secara 
konvensional melibatkan 
pembicaraan tentang 
kekuasaan kehakiman, 
prosedur beperkara dan 
sebagainya”.145  

Selain penyelesaian 
sengketa di pengadilan ada 
cara lain untuk menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan 
(non litigasi) yang dapat 
ditempuh oleh para pihak jika 
tidak ingin perkara 
sengketanya di selesaikan di 
pengadilan, dilakukan sesuai 
dengan prosedur arbitrase 

																																																													
145 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op Cit, hal 
175. 

atau alternatif penyelesaian 
sengketa. Mengacu pada 
Pasal 47 Undang-Undang 
No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
“Penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan 
mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dan/atau 
mengenai tindakan tertentu 
untuk menjamin tidak akan 
terjadi kembali atau tidak 
akan terulang kembali 
kerugian yang diderita oleh 
konsumen”. Penyelesaian 
yang dilakukan di luar 
pengadilan tidak 
menghilangkan tanggung 
jawab pidana pengusaha 
angkutan umum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 45 ayat (3) 
Undang-Undang No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang berbunyi:“ 
Penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghilangkan 
tanggungjawab pidana 
sebagaimana diatur dalam 
undang-undang”. 

 Bahwa kecelakaan yang 
dikategorikan terjadi kepada 
pengemudi dikarenakan tidak 
terampil 305 kasus dengan 
presentase 68% dari jumlah 
kecelakaan 450 kasus, jika 
dilihat dari data kecelakaan 
lalu lintas kemungkinan besar 
salah satu penyebab 
kecelakaan terjadi kepada 
transportasi online atau Go-
Car, seperti yang dialami oleh 
driver Go-Car di Manado 
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bahwa sang driver Go-Car 
tidak terampil dalam 
mengemudi kendaraannya 
sehinga terjadinya kecelakaan 
yang mengakibatkan bayi 
Abidzar meninggal dunia dan 
tidak sesuai dengan 
kurangnya pendidikan 
pelatihan mengemudi pada 
saat mendapatkan surat izin 
mengemudi yang 
mengharuskan memiliki 
kompetensi mengemudi. 
bahwa banyaknya kecelakaan 
yang mengakibatkan para 
korban mendapatkan luka 
ringan yang bisa merupakan 
seperti luka lecet dibagian 
tubuh bahkan para korban dan 
terkejut dengan terjadinya 
kecelakaan, kemungkinan 
besar para korban yang 
dirasakan adalah para 
penumpang atau konsumen 
pengguna jasa transportasi 
online, jika korban tersebut 
merupakan konsumen atau 
penumpang transportasi 
online maka driver dan 
perusahaan penyedia 
transportasi akan ganti rugi 
atas para korban yang 
mengalami luka ringan seperti 
PT.Go-Jek akan memberikan 
uang santunan sesuai dengan 
kontrak elektronik yang 
terdapat di Aplikasi 
perusahaan penyedia 
transportasi online, sesuai 
dengan Pasal 191 Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang 
berbunyi: “Perusahaan 
angkutan umum bertanggung 
jawab atas kerugian yang 

																																																													
146 Hasil wawancara dengan pihak Kasi 
Angkutan  Orang Tidak Dalam Trayek, pada 

diakibatkan oleh segala 
perbuatan orang yang 
dipekerjakan dalam kegiatan 
penyelenggarakan 
angkutan”.146 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Kasi 
Angkutan  Orang Tidak 
Dalam Trayek. Pada tanggal 7 
Desember 2018 di Graha 
Lestari, Jakarta, dari hasil 
wawancara berupa jawaban 
atas pertanyaan yang diajukan 
oleh penelitian melalui 
panduan wawancara yang 
dilakukan secara tatap muka 
langsung dengan informan. 
Bahwa Kementrian 
Perhubungan akan tetap 
membuat Peraturan Menteri 
baru sebagai pengganti 
Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik 
Indonesia No.108 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang Dengan 
Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak Dalam Trayek “agar 
tidak terjadinya kekosongan 
hukum, dan akan tetap 
Peraturan Menteri kalau 
dibuat menjadi Undang-
Undang akan membuat waktu 
yang sangat lama 
dikhawatirkan adanya 
kekosongan hukum”. 
Perusahaan penyedia 
transportasi online di 
Indonesia merupakan 
tanggung jawab Kementrian 
Informasi dan Komunikasi 
dikarenakan perusahaan 
penyedia transportasi online 
adalah perusahaan aplikasi, 
dapat dilihat dari pernyataan 
dalam perjanjian elektronik 

tanggal 7 Desember 2018 di Graha Lestari, 
Jakarta, pada pukul 10.00 WIB. 
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yang diselenggarakan oleh 
perusahaan penyedia 
transportasi online dan 
pernyataan langsung dari 
pihak Kementrian 
Perhubungan Kasi Angkutan  
Orang Tidak Dalam Trayek, 
Direktorat Angkutan Darat 
dan Multimoda. “Untuk 
perusahaan transportasi 
online seperti Go-Jek dan 
Grab itu merupakan dominan 
di Kementrian Informasi dan 
Komunikasi, jadi dari 
Kementrian Perhubungan 
apabila terjadinya 
pelanggaran yang dilakukan 
oleh Aplikator tugas kami 
melaporkan atau memberikan 
rekomendasi kepada 
Kementrian Informasi dan 
Komunikasi untuk 
memberikan  sanksi. Pada 
prinsip legislative adalah 
sanksi yang diberikan oleh 
pejabat yang mengeluarkan 
izin karna kami tidak 
memberikan izin aplikasinya 
yang mengeluarkan sanksi 
legislative adalah Kementrian 
Informasi dan Komunikasi. 
Jadi misalnya akan kami 
cabut atau merinview izinnya 
adalah izinnya perusahaan 
aplikasi khusus yang sudah 
kami berikan apabila 
terjadinya pelanggaran”.147 
 Berdasarkan hasil 
wawancara dengan pihak 
Lembaga Bantuan Hukum 
Jakarta bahwa konsumen di 
Indonesia masih lemah 
“Secara umum konsumen 
perlindungan konsumen 
masih lemah, konsumen itu 
baru terdengar suaranya 

																																																													
147 Hasil wawancara dengan pihak Kasi 
Angkutan  Orang Tidak Dalam Trayek, Ibid. 

kalau misalkan masalahnya 
sudah besar yang menimpa 
banyak orang kemudian 
sudah melakukan upaya 
hukum”.148 

 
Gambar 1.13 Data 

Kecelakaan Laka Menurut 
Faktor Pengemudi  Pada 

Tahun 2017 
 

Berdasarkan data dari 
Polres Kota Bekasi faktor 
kecelakaan yang total 
kecelakaan pada tahun 2017 
berjumlah 450 kasus. Bahwa 
kecelakaan yang 
dikategorikan terjadi kepada 
pengemudi dikarenakan tidak 
terampil 305 kasus dengan 
presentase 68% dari jumlah 
kecelakaan 450 kasus, jika 
dilihat dari data kecelakaan 
lalu lintas kemungkinan besar 
salah satu penyebab 
kecelakaan terjadi kepada 
transportasi online atau Go-
Car, seperti yang dialami oleh 
driver Go-Car di Manado 
bahwa sang driver Go-Car 
tidak terampil dalam 
mengemudi kendaraannya 
sehinga terjadinya kecelakaan 
yang mengakibatkan bayi 
Abidzar meninggal dunia dan 
tidak sesuai dengan 
kurangnya pendidikan 
pelatihan mengemudi pada 
saat mendapatkan surat izin 
mengemudi yang 

148 Hasil wawancara dengan pihak Lembaga 
Bantuan Hukum Jakarta 



JURISDICTIE	JOURNAL	VOL.5/II/2019	
	

	 113	

mengharuskan memiliki 
kompetensi mengemudi.  

 
 Gambar 1.15 Data jumlah 

korban Laka Lantas Tahun 2018 
 Selanjutnya para korban 

meninggal dunia yang 
diakibatkan terjadinya 
kecelakaan kendaraan dengan 
jumlah korban 43 dengan 
presentase 8% melihat dari 
jumlah korban yang 
meninggal bisa kemungkinan 
merupakan penumpang atau 
konsumen pengguna jasa 
transportasi online seperti 
bayi Abidzar yang menjadi 
korban meninggal dunia pada 
saat menggunakan Go-Car 
yang merupakan transportasi 
online, perusahaan penyedia 
transportasi online sebagai 
pelaku usaha wajib 
memberikan uang santunan 
kepada keluarga korban 
sesuai dengan kontrak 
elektronik yang terdapat di 
aplikasi transportasi online, 
contohnya bahwa PT.Go-Jek 
akan memberikan uang 
santunan  musibah kecelakaan 
kepada pelanggan Go-Jek, 
konsumen akan menerima 
penggantian sampai dengan 
Rp 10.000.000,00. Dalam 
Pasal 237 ayat (1) Undang-
undang No.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan secara tegas 
mewajibkan “Perusahaan 

Angkutan Umum wajib 
mengikuti program asuransi 
kecelakaan sebagai wujud 
tanggung jawabnya atas 
jaminan asuransi bagi korban 
kecelakaan”.  

Dengan hasil data 
kuesioner bahwa transportasi 
online menurut masyarakat 
pengguna jasa transportasi 
online cukup aman terlihat 
dari 29 responden dengan 
presesntase 57% dari jumlah 
50 responden, artinya 
masyarakat cukup merasakan 
keamanan saat menggunakan 
transportasi online hal ini 
kurangnya hak konsumen 
yang tidak terpenuhi oleh 
pelaku usaha sebagaimana 
hak konsumen telah diatur 
dalam pasal 4 angka 1 
Undang-Undang No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen “bahwa hak 
konsumen adalah:1. Hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa;”. 

Berdasarkan hasil 
jawaban para responden 
bahwa konsumen atau 
penumpang selalu diingatkan 
oleh driver untuk memakai 
perlengkapan keamanan saat 
menaiki kendaraan Go-Car 
transportasi online 26 
responden dengan presentase 
52% dari jumlah 50 
responden. Salah satu hak 
konsumen adalah hak atas 
keselamatan pada saat 
mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa sesuai dengan 
Pasal 4 angka 1 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
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Konsumen, kewajiban pelaku 
usaha sang driver untuk 
malayani dengan baik dan 
mengingatkan kepada 
penumpang untuk memakai 
perlengkapan keamanan 
untuk menjaga keselamatan 
pada saat menggunakan 
transportasi online berupa Go-
Car. 

Pada kasus kecelakaan 
transportasi online Go-Car di 
Manado, Elisya Rosiana 
Bolilera (34), Driver GoCar 
yang mengalami kecelakaan 
saat membawa penumpang, 
Kamis (22/3/2018) malam 
diperiksa Sat Lantas Polresta 
Manado. "Elisya mengendarai 
Mobil Daihatsu Ayla dengan 
nomor polisi DB 1383 LE. 
Dia adalah driver Go-Car. 
Mengalami kecelakaan Selasa 
(20/3/2018) pukul 08.30 wita 
di Jalan Pumorow 8. 
Mengakibatkan kepala 
Abidzar Putra Akbar Sa'aba 
bayi empat bulan terbentur 
dan meninggal dunia di RSUP 
Prof Kandou. Kecelakaan 
yang terjadi di tanjakan 
panjang Jalan Pomorow 8, 
Lingkungan 3, Kecamatan 
Tikala, Manado, Sulawesi 
Utara (Sulut), menurut sang 
ibu kematian salah satu anak 
kembarnya itu akibat 
pendarahan di kepala. Ainun 
Ahmad (20) (orang tua 
Abidzar, red), warga 
Kelurahan Banjer 
Lingkungan VII, Kecamatan 
Tikala kepada Tribun 
Manado, Jumat (23/03/2018). 
"Sesuai apa yang dikatakan 
dokter di Rumah Sakit 
Malalayang, Abi (sapaan 
akrab Abidzar nyawanya 

tidak bisa diselamatkan 
karena adanya pendarahan di 
kepala Abi," ungkap Ainun. 
Lanjut dia, terjadinya 
pendarahan di kepala, 
menurut pernyataan dokter 
yang menangani Abi di 
Rumah Sakit (RS) 
Malalayang karena otak kecil 
bayi yang seharusnya 22 
Maret 2018 ini genap 5 bulan 
itu hancur akibat terkena 
benturan yang keras. 
"Pembuluh darahnya Abi itu 
pecah soalnyakan otak 
kecilnya hancur," kata nya. 
Sekedar diketahui, saat itu 
sekira pukul 08.00 Wita, 
rencananya keluarga Abidzar 
Sa'aba yang terdiri dari 
Ibunya yang bernama Ainun 
Ahmad (20), neneknya 
bernama Munia Hasan (58), 
ayahnya Abidzar Abdul 
Saa’aba, berencana akan  
membawa anak kembarannya  
Abidzar  yang bernama Abdul 
Sa'aba ke Rumah Sakit Smek 
Malalayang untuk 
memeriksakan mata Abdul 
yang sudah di fonis dokter 
mengalami buta stadium 5.  
Mereka kemudian memesan 
kendaraan online jenis Go-car 
aplikasi Go-Jek merek 
Daihatsu Ayla merah DB DB 
1383 LE yang dikemudikan 
oleh perempuan bernama 
Lisa.  

Setelah Lisa sampai di 
kediaman korban, Lisa pun 
menanyakan rute mana yang 
harus dilewati oleh mereka. 
Keluarga korban pun 
mengarahkan pengemudi Go-
car untuk lewat Jalan 
Pomorow 8 itu. Namun, 
sebelum mobil bergerak, 
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Ainun sempat 
memperingatkan Lisa, warga 
Paniki, Kecamatan Mapanget, 
terkait medan Jalan terjal 
yang akan dilewati mereka. 
Dan setelah berada di lokasi, 
pengemudi yang diketahui 
janda anak 2 itu mengatakan 
iya dan ingin mencoba jalur 
itu. Lima menitan berada di 
dalam mobil, mobil itu pun 
berjalan bagus, namun ketika 
masuk di tengah ke arah ujung 
tanjakan tiba-tiba mobil 
terhenti. "Dari bawah Tempat 
Kejadian Perkara (TKP), 
mobil nya jalan bagus. Tapi 
sudah di tengah memang agak 
terhenti dan meluncur, sopir 
pun kembali berusaha 
menambah laju kendaraan 
supaya tidak terlucur.  
Meskipun mobil terhenti 
lajunya akibat tersangkut di 
taluk warga, namun naas bagi 
korban yang saat itu di 
digendong ayahnya yang 
duduk di bagian belakang 
sopir itu, kepalanya terbentur 
oleh ujung taluk bagian 
kanan. "Saat itu Abidzar kan 
di gendong bapak nya 
(Marwan Sa'aba), jadi ketika 
bagian belakang mobil 
menabrak taluk, saat itu juga 
kepala  Abidzar 
terbentur,"  ungkap dia. Saat 
itu juga warga sekitar lokasi 
berdatangan untuk mengecek 
kondisi korban dan keluarga 
nya. Korban diperbantukan 
keluarga serta warga untuk di 
larikan ke RS Kandou 
Malalayang. Dan setelah 
dilakukan pemeriksaan, 

																																																													
149 
http://manado.tribunnews.com/2018/03/23/p
engakuan-orangtua-bayi-abi-meninggal-

sekitar pukul 11.30 wita 
Selasa (20/03/2018) korban 
dinyatakan meninggal dunia, 
sebelum akhirnya 
dimakamkan pada Rabu 
(21/03/2018).149 

Dalam kasus kecelakaan 
Go-Car yang di Alami oleh 
bayi Abidzar, pihak keluarga 
Abidzary menyelesaikan 
kasus melalui di luar 
pengadilan atau secara 
kekeluargaan. Penyelesaian 
sengketa yang dilakukan oleh 
pihak keluarga korban di luar 
pengadilan di atur dalam 
Pasal 45 Undang-Undang 
No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Dengan  penyelesaian kasus 
di luar pengadilan (non 
litigasi) melainkan dengan 
hasil negosiasi, negoisasi 
adalah proses yang digunakan 
para pihak untuk memperoleh 
kesepakatan bersama. Dalam 
Pasal 237 Undang-undang 
No.22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan secara tegas 
mewajibkan perusahaan 
angkutan umum untuk 
mengikuti program asuransi 
kecelakaan sebagai wujud 
tanggung jawabnya atas 
jaminan asuransi bagi korban 
kecelakaan. Sesuai dengan 
hasil wawancara dengan ayah 
dari korban Marwan Sa’aba 
melalui via pesan di Facebook 
yaitu bahwa dari pihak 
PT.Go-Jek sebagai 
perusahaan penyedia 
transportasi online salah 
satunya Go-Car, memberikan 

lantaran-pendarahan-di-kepala., diakses 
pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 
12.45 WIB. 
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uang santuan kepada keluarga 
korban kecelakaan Go-Car 
yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia sebesar 
Rp.10.000.000,00 sesuai 
dengan kontrak elektronik 
aplikasi Go-Jek. Elisya 
Rosiana Bolilera sang Driver 
Go-Car sebagai pelaku 
terjadinya kecelakaan yang 
mengakibatkan bayi Abidzar 
meninggal dunia telah 
bertanggung jawab dan 
membantu memberikan uang 
santunan kepada keluarga 
korban berupa pembiayaan 40 
hari bayi Abidzar. Menurut 
penulis pelaksaan tanggung 
jawab yang dilakukan oleh 
PT.Go-Jek sebagai 
perusahaan penyedia 
transportasi online salah 
satunya Go-Car tidak sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Dalam Peraturan 
Menteri Keuangan No. 16 
Tahun 2017 tentang Besar 
Santunan dan Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan. Santunan bagi 
korban kecelakaan lalu lintas 
jalan jika meninggal dunia 
maksimal Rp 50.000.000,00, 
cacat tetap maksimal Rp 
50.000.000,00 dan perawatan 
maksimal Rp 20.000.000,00. 

 
II.  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian 
sebagaimana yang 
disampaikan pada bab-bab 
sebelumnya, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam Peraturan Menteri 

Keuangan No. 16 Tahun 
2017 tentang Besar 

Santunan dan 
Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas 
Jalan. Santunan bagi 
korban kecelakaan lalu 
lintas jalan jika 
meninggal dunia 
maksimal Rp 
50.000.000,00, cacat 
tetap maksimal Rp 
50.000.000,00 dan 
perawatan maksimal Rp 
20.000.000,00. Tetapi 
dalam prateknya tidak 
sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 
16 Tahun 2017 tentang 
Besar Santunan dan 
Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas 
Jalan. Pelaksanaan 
perlindungan hukum 
terhadap konsumen 
pengguna jasa 
transportasi yang 
dilakukan oleh PT. Go-
Jek sebagai perusahaan 
penyedia salah satu 
transportasi online Go-
Car bertanggung jawab 
untuk memberikan uang 
santunan atau asuransi, 
jika konsumen pengguna 
jasa transportasi online 
mengalami kecelakaan 
yang mengakibatkan 
meninggal dunia pada 
saat menggunakan Go-
Car akan diberi uang 
santunan sebesar  Rp 
10.000.000,00 dan biaya 
rumah sakit sebesar Rp 
5.000.000,00, sebagai 
bentuk tanggung jawab 
dan ganti rugi terhadap 
konsumen yang telah 
mengalami kecelakaan. 
Menurut penulis 
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pelaksanaan 
perlindungan hukum 
terhadap konsumen 
pengguna jasa 
transportasi sebagai 
bentuk tanggung jawab 
yang diberikan oleh 
PT.Go-Jek sebagai 
perusahaan penyedia 
transportasi online salah 
satunya Go-Car kepada 
konsumen yang telah 
mengalami kecelakaan 
tidak adil dan tidak 
sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

2. Bahwa penyelesaian 
sengketa pengguna jasa 
transportasi online yang 
mengalami kecelakaan 
dan melibatkan driver Go-
Jek adalah di luar 
pengadilan atau secara 
kekeluargaan sehingga 
mencapai kesepakatan 
untuk tidak memproses 
melalui pengadilan, sesuai 
dengan hasil kesepakatan 
bersama. Penyelesaian 
sengketa yang dilakukan 
oleh pihak keluarga 
korban di luar pengadilan 
untuk mencapai 
kesepakatan mengenai 
bentuk tanggung jawab 
dan ganti rugi yang telah 
dialami oleh konsumen, di 
atur dalam Pasal 45 
Undang-Undang No.8 
Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
dan Pasal 47 Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan 
Konsumen.  

B. Saran  
Adapun saran-saran yang 

Penulis sampaikan untuk 
mendorong terjadinya 
perbaikan keadaan terkait 
dengan masalah yang dikaji 
adalah sebagi berikut: 

Perlunya meninjau 
kembali isi kontrak elektronik 
dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap 
konsumen pengguna jasa 
transportasi yang dilakukan 
oleh perusahaan PT.Go-Jek 
sebagai penyedia salah satu 
transportasi online Go-Car 
untuk memberikan asuransi 
atau ganti rugi kepada 
konsumen yang mengalami 
kerugian atau kecelakaan 
sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 16 
Tahun 2017 tentang Besar 
Santunan dan Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan. Perlunya adanya 
suatu Undang-undang atau 
Peraturan Menteri yang 
mengatur tentang transportasi 
online baik yang 
berkendaraan bermotor roda 
dua dan kendaraan beroda 
empat beserta dengan 
perlindungan konsumen yang 
menggunakan transportasi 
online maupun driver, 
penentuan tarif, dan asuransi 
atau uang santunan sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. Adanya tanggung 
jawab pemerintah dan 
mengawasi penyelenggaran 
transportasi online jika 
terjadinya pelanggaran yang 
dilakukan oleh perusahaan 
penyedia transportasi online.   
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ABSTRAK 
Batas aturan tinggi muatan dan tonase berbeda-beda sesuai jenis truk.Meskipun 
muatannya tidak melebihi kapasitas tetapi tonase angkut melebihi berat yang 
sudah ditentukan juga membahayakan. Masalah yang selalu timbul akibat 
tonase yang melebihi batas maksimum adalah jalan raya sering rusak karena 
jalan raya tidak mampumenahan beban  yang berat. Disinilah sebenarnya  peran 
jembatan timbangsangat berguna untuk memantau muatan truk yang melebihi 
kapasitas. Kalau memang muatan sudah melebihi aturan, maka harus ditindak 
sesuai aturan yang  berlaku. Akibat truk yang memuat barang, kekuatan angin 
terhadap muatan selama pengereman meningkat dengan tingkat perlambatan 
dan berat muatan. Jadi, bila kendaraan mengerem muatan akan terus bergeser 
dari posisi semula. semakin sulit kendaraan untuk mengerem, apalagi kalau 
rem kendaraan mengalami rem blong dengan banyak muatan maka kendaraan 
akan terus bergerak dan sulit untuk di kendalikan meskipun sudah di rem, di 
karenakan barang yang di angkut mengalami pergeseran ke depan dan 
menekan laju kendaraan untuk melaju ke arah depan. Dari paparan diatas maka 
penulis melihat persoalan pertama Bagaimana peranan penyidik polri dalam 
Penegakan hukum terhadap kendaraan truk yang melebihi daya angkut dan 
Apa hambatan penyidik polri dalam Penegakan hukum terhadap kendaraan 
truk yang melebihi daya angkut menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Penyidikan yang dilakukan oleh polri 
selaku penyidik dalam kasus kecelakaan lalu lintas, maupun dalam hal 
mendampingi penyidik PPNS dalam hal penegakan hukum terhadap truk yang 
melebihi daya angkut banyak sekali aturan yang tersebar dalam pasal demi 
pasal mengenai ketentuan  tata cara pemuatan dimensi mobil barang atau 
syarat-syarat kapasitas muatan seperti diatur dalam undang-undang ini,. Akibat 
hukum bagi pengangkut yang melakukan pengangkutan melebihi kapasitas 
muatan adalah sanksi. Sanksi itu berupa sanksi administratif dan juga sanksi 
pidana. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kendaraan 
bermotor angkutan barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan 
dimensi kendaraan, adalah pertama, faktor hukumnya, kedua, faktor penegak 
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hukumnya ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi tidak adanya 
timbangan tidak tetap (portable) untuk penegakan hukum mengenai 
pelanggaran berat muatan barang  dan tidak adanya gudang penyimpanan 
barang di setiap jembatan timbang di jawa barat, Keempat, faktor masyarakat 
Kelima, faktor kebudayaan yang meliputi pelanggaran muatan barang yang 
sudah ada sejak dulu hingga sekarang. 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Sebagai negara yang 
sedang berkembang, maka 
Indonesia sangat 
membutuhkan jasa 
pengangkutan untuk 
menghubungkan pulau yang 
satu dengan pulau yang lain. 
Kondisi dan keadaan seperti 
itulah yang mengakibatkan 
jasa pengangkutan menjadi 
sangat penting150 , 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.151 

Hal lain yang juga 
tidak kalah pentingnya akan 
kebutuhan alat transportasi 
adalah kebutuhan 
kenyamanan, keamanan, dan 
kelancaran pengangkutan 

																																																													
150 Soekardono R., Hukum Dagang Indonesia 
Jilid 11, Hukum Pengangkutan di Darat, 
Rajawali Press, Jakarta,1981, hlm. 4 
151Abdulkadir 
Muhammad,HukumPengangkutan 

yang menunjang pelaksanaan 
pembangunan yang berupa 
penyebaran kebutuhan 
pembangunan, pemerataan 
pembangunan, dan distribusi 
hasil pembangunan diberbagai 
sektor ke seluruh pelosok 
tanah air misalnya, sektor 
industri, perdagangan, 
pariwisata, dan pendidikan.152 
Dengan sarana transportasi 
yang memadai, jarak antara 
satu tempat dan tempat 
lainnya terasa semakin dekat 
dan tidak dapat dibatasi oleh 
ruang dan waktu. Mengingat 
penting dan strategisnya peran 
lalu-lintas dan angkutan jalan 
yang menguasai hajat hidup 
orang banyak serta sangat 
penting bagi seluruh 
masyarakat, maka 
pembangunan dan 
pengembangan prasarana dan 
sarana pengangkutan perlu di 
tata dan dikembangkan dalam 
sistem terpadu. 

Negara yang sedang 
berkembang seperti halnya 

Niaga;Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, 
hlm.7 
152Ibid. hlm. 8 
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Negara-negara yang 
berkembang lainnya, 
perkembangan volume lalu 
lintas jalan semakin 
meningkat, hal ini merupakan 
salah satu dampak dari 
perkembangan teknologi. 
Sebagaimana diketahui bahwa 
perkembangan lalu lintas 
tersebut dapat membawa 
dampak baik secara langsung 
ataupun tidak langsung. 
Semakin padatnya angkutan 
umum, simpang siur dan 
kemacetan lalu lintas serta 
hiruk pikuknya pemakai jalan 
raya berebut jalur adalah 
pemandangan sehari-hari. 

Menyadari akan 
perkembangan laju 
perkembangan teknologi 
modern yang diikuti pula laju 
perkembangan penduduk yang 
kian padat, maka hal ini dapat 
menimbulkan permasalahan-
permasalahan di berbagai 
bidang, salah satunya bidang 
di antaranya adalah bidang 
lalu lintas jalan raya. 

Perkembangan lalu 
lintas modern di satu pihak 
akan memberikan 
kemudahan-kemudahan 
pemakaian jalan untuk 
kegiatan sehari-hari dalam 
rangka pekerjaannya, 
kehidupannya dan lain-lain. 
Namun di pihak lain akan 

																																																													
153 Ramdlon Naning, Mengarahkan 
Kesadaran Masyarakat dan Disiplin 

membawa akibat-akibat 
permasalahan yang komplek 
antara lain meningkatnya 
pelanggaran-pelanggaran, 
kemacetan lalu lintas, dan 
kriminalitas yang berkaitan 
dengan lalu lintas”. 153 

Dengan demikian 
dapat di katakan bahwa 
permasalahan lalu lintas jalan 
raya terus berkembang. 
Akibatnya permasalahan-
permasalahan yang muncul 
tidak hanya menyangkut satu 
segi saja, tetapi dalam hal ini 
juga membawa pengaruh 
terhadap segi sosial dan segi 
ekonomi, seperti pendapat 
Ramdlon naning yang 
menyatakan bahwa adanya 
pengaruh sosial dalam 
masyarakat yaitu154  :  

a. Di suatu pihak : 
1. Terhadap pertambahan 

penduduk 
2. Kenaikan taraf hidup 

rakyat, bahwa dalam hal 
ini kemungkinan rakyat 
mampu untuk memiliki 
kendaraan-kendaraan 
bermotor pribadi atau 
pertambahan sarana 
angkutan umum akan 
membawa akibat 
meningkatnya 
pertambahan sarana 
angkutan umum, akan 
membawa akibat 
meningkatnya mobilitas 
manusia sehingga 

Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. 
Bina Ilmu. Surabaya. 1983. hal. 11 
154 Ibid. hlm. 17 
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menimbulkan 
meningkatnya frekuensi 
dan volume lalu lintas di 
jalan raya. 

b. Di lain pihak: 
Masih adanya keterbatasan 
sarana dan prasarana serta 
peralatan lalu lintas yang 
ada, dibandingkan dengan 
kemajuan dan 
perkembangan 
masyarakat.155 Akibat dari 
ketimpangan dua hal 
tersebut di atas, akan 
menimbulkan 
permasalahan-permasalahan 
tersebut, juga di sebabkan 
oleh berbagai faktor yang 
terpenting adalah faktor 
manusia, baik sebagai 
pengemudi dan pemakai 
jalan lainnya. 

Disini banyak saya 
jumpai kendaraan umum yang 
melakukan pengangkutan barang 
dengan tinggi muatan yang 
melebihi kapasitas tanpa di tutupi 
dengan terpal dan tidak di ikat 
dengan kencang, sungguh sangat 
membahayakan pengendara 
lainnya. Kecelakaan di jalan raya 
bukan karena kurang kehati-
hatian dari salah satu pihak saja 
tetapi juga semua pihak yang 
menggunakan jalan raya 
bertanggung jawab atas 
keselamatan bersama.Selain 
tinggi muatan yang harus 

																																																													
155 Ibid. hlm. 18 

diperhatikan hal lain yang tak 
boleh diabaikan adalah batas 
berat muatan atau tonase.  

Batas aturan tinggi 
muatan dan tonase berbeda-beda 
sesuai jenis truk. Meskipun 
muatannya tidak melebihi 
kapasitas tetapi tonase angkut 
melebihi berat yang sudah 
ditentukan juga membahayakan. 
Masalah yang selalu timbul 
akibat tonase yang melebihi  
batas maksimum adalah jalan 
raya sering rusak karena jalan 
raya tidak mampu menahan 
beban  yang berat. Disinilah 
sebenarnya  peran jembatan 
timbang sangat berguna untuk 
memantau muatan truk yang 
melebihi kapasitas. Kalau 
memang muatan sudah melebihi 
aturan, maka harus ditindak 
sesuai aturan yang  berlaku. 

 
 
 

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian merupakan 
sarana yang dipergunakan oleh 
manusia untuk memperkuat, 
membina, dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan 156. Oleh karena 
itu, metode yang diterapkan harus 
disesuaikan dengan ilmu 
pengetahuan dan sejalan dengan 
objek yang diteliti. Guna 

156 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar 
Penelitian Hukum. UI-PRESS. Jakarta. 
Hlm. 3. 
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memperoleh data yang konkret, 
maka penelitian ini menggunakan 
metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan Masalah 

Penelitian ini 
menggunakan pendekatan 
yuridis normatif. Penelitian ini 
ditujukan hanya pada 
peraturan-peraturan tertulis 
atau bahan hukum lainnya, 
dimana penelitian ini lebih 
banyak dilakukan terhadap data 
yang bersifat sekunder yang ada 
di perpustakaan.157 

Penelitian ini juga 
didukung dengan meneliti dan 
mengumpulkan data primer 
yang diperoleh langsung dari 
narasumber. Dalam hal ini, 
peneliti ingin melihat 
bagaimana peranan  penyidik 
porli dalam penegakan hukum 
terhadap kendaraan truk yang 
melebihi daya angkut. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat 
deskriptif. Dikatakan deskriptif 
karena hasil penelitian ini 
diharapkan diperoleh gambaran 
faktual mengenai keadaan 
objek yang diteliti Dalam 
penelitian ini, penulis berusaha 
mendeskripsikan atau 
menggambarkan bagaimana 

																																																													
157  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum 

Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 
2008, hlm. 13-14 

peranan  penyidik porli dalam 
penegakan hukum terhadap 
kendaraan truk yang melebihi 
daya angkut. 

1. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini 
digunakan dua data, 
yaitu : 

a. Data primer 
Data primer adalah data 
yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Data primer 
diperoleh langsung dari 
sumber pertama, yakni 
perilaku warga masyarakat 
melalui penelitian158. Data 
tersebut diperoleh melalui 
wawancara dengan pihak-
pihak yang terlibat. Dalam 
kegiatan pengumpulan data 
ini penulis melakukan 
wawancara dengan : 

i. Pihak-pihak yang 
terkait dalam Kegiatan 
Usaha pengangkutan di 
kota DKI Jakarta serta 
penyidik pollantas DKI 
Jakarta. 

b. Data sekunder 
Data sekunder antara lain, 
mencakup dokumen-
dokumen, buku-buku, hasil- 
hasil penelitian yang 
berwujud laporan,. Data 
tersebut berupa bahan 
hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum 
tersier. Berkaitan dengan 

158 Ibid   
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penelitian ini bahan hukum 
tersebut terdiri sebagai 
berikut: 

b. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer 
adalah bahan-bahan 
hukum yang mengikat, 
memiliki kekuatan 
hukum serta dikeluarkan 
atau dirumuskan oleh 
pemerintah dan pihak 
lainnya yang berwenang 
untuk itu159. Secara 
sederhana, bahan hukum 
primer merupakan semua 
ketentuan yang ada yang 
berkaitan dengan pokok 
pembahasan, bentuk 
Undang-Undang dan 
peraturan-peraturan yang 
ada. Penelitian ini 
menggunakan bahan 
hukum primer sebagai 
berikut: 

 

a. Undang-Undang 
Dasar Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 1945 

b. Undang-Undang No. 
22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

c. Peraturan 
Pemerintah No. 41 
Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan 
Angkutan Jalan 

																																																													
159 Bambang Sunggono. 2012. 
MetodologiPenelitian Hukum. Jakarta. 
PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 113. 

d. Peraturan 
Pemerintah No.74 
Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan 

e. Peraturan Daerah 
DKI Jakarta No. 5 
Tahun 2014 tentang 
Transportasi 
 

2. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder 
merupakan bahan-bahan 
yang memberikan 
penjelasan terhadap 
bahan hukum primer atau 
keterangan-keterangan. 

 

 

III. PEMBAHASAN DAN 
ANALISIS 

 

A. Pengertian Fungsi dan Tujuan 
Kepolisian Republik Indonesia  
 

Polisi berasal dari kata 
Yunani yaitu Politeia. Kata ini 
pada mulanya dipergunakan 
untuk menyebut “orang yang 
menjadi warga Negara dari kota 
Athena”, kemudian seiring 
berjalannya waktu pengertian itu 
berkembang luas menjadi “kota” 
dan dipakai untuk menyebut 
“semua usaha kota” dalam 
konteks bagian dari suatu 
pemerintahan.160 Polisi 

160 Andi Munawarman, Sejarah Singkat 
POLRI, http:/ /www.HukumOnline.com/ 
hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-
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mengandung arti sebagai organ 
dan fungsi, yakni sebagai organ 
pemerintah dengan tugas 
mengawasi, jika perlu 
menggunakan paksaan agar yang 
diperintah menjalankan badan 
tidak melakukan larangan-
larangan perintah. Menurut 
Undang-Undang No. 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia, definisi Kepolisian 
adalah segala hal ihwal yang 
berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Tugas, fungsi, dan kewenangan 
dijalankan atas kewajiban untuk 
mengadakan pengawasan secara 
intensif dan bila perlu dengan 
paksaan yang dilakukan dengan 
cara melaksanakan kewajiban 
umum dengan perantara 
pengadilan, dan memaksa yang 
diperintah untuk melaksanakan 
kewajiban umum tanpa perantara 
pengadilan.161 

Berkaitan dengan tugas 
dan wewenang polisi ini harus 
dijalankan dengan baik agar 
tujuan polisi yang tertuang dalam 
pasal-pasal berguna dengan baik, 
Undang- undang kepolisian 
bertujuan untuk menjamin tertib 
dan tegaknya hukum serta 
terbinannya ketentraman 
masyarakat dalam rangka 

																																																													
01,id.html. diakses pada tanggal 18 
Desember 2018  

161 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, 
Perkembangan di Indonesia Suatu studi 
Histories Komperatif, Jakarta: PTIK, 1972, 
hlm. 18. 

terpeliharanya keamanaan negara, 
terselenggaranya fungsi 
pertahanan dan keamanan negara, 
tercapainya tujuan nasional 
dengan menjunjung fungsi hak 
asasi manusia terlaksana.162 

 Momo Kelana 
menerangkan bahwa polisi 
mempunyai dua arti, yakni polisi 
dalam arti formal mencangkup 
penjelasan organisasi dan 
kedudukan suatu instansi 
kepolisian, dan dalam arti materil 
yakni memberikan jawaban-
jawaban terhadap persoalan tugas 
dan wewenang dalam rangka 
menghadapi bahaya atau 
gangguan keamanan dan 
ketertiban yang diatur di 
peraturan perundang-
undangan.163 Sesuai dengan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), arti kata polisi adalah 
“suatu badan yang bertugas 
memelihara keamanan dan 
ketentraman dan ketertiban umum 
(menangkap orang yang 
melanggar hukum), merupakan 
suatu anggota badan pemerintah 
(pegawai negara yang bertugas 
menjaga keamanan dan 
ketertiban). 

Pengertian fungsi 
(function) secara harafiah adalah 
jabatan (yang dilakukan) atau  

162 Andi Munawarman, Sejarah Singkat ...., 
Op.cit. hlm. 4 
163 Andi Munawarman, Sejarah Singkat ...., 
Op.cit. hlm. 22 
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pekerjaaan yang dilakukan. 
Fungsi kepolisian sebagai 
pekerjaan yang diamanatkan oleh 
undang-undang untuk 
menjalankan sebagaimana batas 
wewenangnya dengan penuh 
tanggung jawab. Amanat undang-
undang ini yang disebut sebagai 
kewenangan (pouvoir). 164 Fungsi 
kepolisian yang dimaksud adalah 
tugas dan wewenang kepolisan 
secara umum, artinya segala 
kegiatan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh polisi yang 
meliputi kegiatan pencegahan 
(preventif) dan penegakan hukum 
atau represif. Perumusan fungsi 
ini didasarkan pada tipe 
kepolisian yang tiap-tiap negara 
berbeda-beda, ada tipe kepolisian 
yang ditarik dari kondisi sosial 
yang menempatkan polisi sebagai 
tugas yang bersama-sama dengan 
rakyat, dan polisi yang hanya 
menjaga status qua dan 
menjalankan hukum saja. 
Menurut Satjipto Rahardjo,165 
tipe polisi yang pertama yang 
berada bersama-sama dengan 
rakyat tersebut disebut polisi yang 
“protagonis” dan tipe ke-dua 
yakni pemolisian sekedar 
menjaga status quo dan yang tahu 
menjalankan hukum saja disebut 
polisi “antagonis”.  

Ada pula yang 
mendekatkan pada kebutuhan, 
yakni diperlukannya organ polisi 

																																																													
164 Sadjijono,2008, Seri Hukum Kepolisian 

Polri dan Good Governance, laksbang 
Mediatama, Surabaya. hlm.1 

untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan masyarakat 
(Kamtibmas). Konsep 
Kamtibmas ini sebenarnya jauh 
lebih tua dari pada 
pengorganisasian dan 
pembentukan lembaga 
kepolisian, karena kamtibmas ini 
untuk menciptakan kontrol sosial 
resmi dilingkungan masyarakat 
besar atau kecil. Sehingga polisis 
diterima secara bulat sebagai 
penjamin ketertiban masyarakat, 
atau cenderung  dijadikan acuan 
sebagai penegak hukum dan 
ketertiban.  

Mencermati apa yang 
dikatakan oleh Satjipto Rahardjo 
di atas, tipe polisi di Indonesia 
berada pada kedua-duanya, yakni 
protagonis maupun antagonis, 
dalam arti bahwa polisi Indonesia 
disatu sisi berada ditengah-tengah 
masyarakat dalam menjalankan 
fungsinya untuk memberikan 
perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan, disisi lain harus 
menegakkan hukum dan menjaga 
pemerintah negara. Menurut 
Egon Bittner, bahwa fungsi utama 
polisi adalah” untuk 
menghentikan sesuatu yang 
seharusnya tidak boleh terjadi dan 
mendorong seseorang agar 
berbuat lebih baik sekarang. 
Polisi turun tangan dan 
menenagkan suasana yang 
potensial atau terus menerus 

165 Sadjijono Hukum Kepolisian Polri dan 
Good Governance. Op.cit  hlm 20 
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menimbulkan konflik. Jadi fungsi 
polisi disini sangat luas sekali, 
tidak terbatas pada hal-hal 
kejahatan saja yang telah muncul 
menjadi ancaman factual, akan 
tetapi hal-hal yang masih di 
bawah permukaan yang berupa 
faktor korelasi kriminogin sudah 
memerlukan adanya tindakan 
kepolisian.166  

Dalam ketentuan umum 
Undang-undang No. 2 tahun 2002 
terdapat rumusan mengenai 
definisi dari berbagai hal yang 
berkaitan dengan polisi, termasuk 
pengertian kepolisian. Hanya saja 
definisi tentang kepolisian tidak 
dirumuskan secara lengkap 
karena hanya menyangkut soal 
fungsi dan lembaga polisi sesuai 
yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Selengkapnya Pasal 1 Undang-
undang No. 2 tahun 2002 
berbunyi:43 Dalam undang-
undang ini yang dimaksud 
dengan:  

1. Kepolisian adalah segala hal 
ihwal yang berkaitan dengan 
fungsi dan lembaga polisi 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

2. Anggota Kepolisia Negara 
Republik Indonesia adalah 
pengawai negeri pada 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  

3. Pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah 
anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang 

																																																													
166 Ibid 

berdasarkan undang-undang 
memiliki wewenang umum 
Kepolisian.  

4. Peraturan Kepolisan adalah 
segala peraturan yang 
dikeluarkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
dalam rangka memelihara 
ketertiban dan menjamin 
keamanan umum sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan.  

5. Keamanan dan ketertiban 
masyarakat adalah suatu 
kondisi dinamis masyarakat 
sebagai salah satu prasyarat 
terselenggaranya proses 
pembangunan nasional dalam 
rangka tercapainya tujuan 
nasional yang ditandai oleh 
terjaminnya keamanan, 
ketertiban dan tegaknya 
hukum, serta terbinanya 
ketenteraman, yang 
mengandung kemampuan 
membina serta 
mengembangkan potensi dan 
kekuatan masyarakat dalam 
menangkal, mencegah, dan 
menanggulangi segala bentuk 
pelanggaran hukum dan 
bentuk-bentuk gangguan 
lainnya yang dapat 
meresahkan masyarakat.  

6. Keamanan dalam negeri 
adalah suatu keadaan yang 
ditandai dengan terjaminnya 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib dan 
tegaknya hukum, serta 
terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada 
masyarakat. Kepentingan 
umum adalah kepentingan 
masyarakkat dan/atau 
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kepentingan bangsa dan 
negara demi terjaminnya 
keamanan dalam negeri.  

7. Penyelidikan adalah pejabat 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang diberikan 
kewenangan oleh undang-
undang untuk melakukan 
penyelidikan.  

8. Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan 
penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan 
penyilidikan menurut cara 
yang diatur dalam undang-
undang.  

9. Penyidik adalah pejabat 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang diberi 
kewenangan oleh undang-
undang untuk melakukan 
penyidikan  

10. Penyidik Pengawai Negeri 
Sipil adalah pejabat pengawai 
negeri sipil tertentu yang 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan ditunjuk 
selaku penyidik dan 
mempunyai wewenang untuk 
melakukan penyidikan tindak  
pidana dalam lingkup undang-
undang yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing.  

11. Penyidik pembantu adalah 
pejabat Kepolisian Negara 
Republik yang diangkat oleh 
Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
berdasarkan syarat 
kepangkatan dan diberi 
wewenang tertentu dalam 
melakukan tugas penyidikan 

																																																													
167 ibid 

yang diatur dalam undang-
undang.   

12. Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang untuk 
mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan 
tersangkanya.  

13. Kepala Kepolisia Negara 
Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Kapolri 
adalah pimpinan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
dan penaggung jawab 
penyelenggaraan fungsi 
Kepolisian. 

Istilah kepolisian dalam 
Pasal 1 angka 1 tersebut di atas 
mengandung dua pengertian, 
yakni fungsi polisi dan lembaga 
polisi. Pengertian tentang fungsi 
polisi terdapat dalam Pasal 2 
Undang-undang No. 2 tahun 
2002 yang berbunyi: 

“Fungsi Kepolisian adalah 
salah satu fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada 
masyarakat”167  

Pengertian kepolisian 
sebagai fungsi tersebut diatas, 
sebagai salah satu fungsi 
pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan 
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ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayan kepada 
masyarakat. Sedangkan 
pengertian kepolisian sebagai 
lembaga adalah organ 
pemerintah yang ditetapkan 
sebagai suatu lembaga yang 
diberikan kewenangan 
menjalankan fungsinya 
berdasarkan peraturan  
perundang-undangan. Jadi, 
apabila kita  membicarakan  
persoalan  kepolisian berarti 
berbicara tentang fungsi dan 
lembaga kepolisian.  

Menurut Sadjijono, istilah 
“polisi” dan “kepolisian” 
mengandung pengertian yang 
berbeda. Istilah “polisi” adalah 
sebagai organ atau lembagaa 
pemerintahan yang ada dalam 
negara, sedangkan istilah 
“kepolisian” adalah sebagai 
organ dan sebagai fungsi. 
Sebagai organ, yakni suatu 
lembaga pemerintah yang 
terorganisasi dan terstruktur 
dalam organisasi negara. 
Sedangkan sebagai fungsi, yakni 
tugas dan wewenag serta 
tanggungjawab lembaga atas 
kuasa undang-undang untuk 
menyelenggarakan fungsinya, 
antara lain pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegak hukum, 

																																																													
168 Sadjijono, Hukum Kepolisian”Perspektif 

Kedudukan dan Hubungannya dalam 

pelindung, pengayom dan 
pelayan masyarakat.168  

Selanjutnya berkaitan 
dengan fungsi kepolisian,lebih 
lanjut dalam Pasal 3 Undang-
undang No. 2 tahun 2002 
disebutkan, bahwa:  

1. Pengembangan fungsi 
Kepolisian adalah Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh:  
a. Kepolisian khusus,  
b. Penyidik pengawai negeri 

sipil, dan/atau  
c. Bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa 
2. Pengemban  fungsi  kepolisian  

sebagaimana  dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a, 
b,c,melaksanakan fungsi 
kepolisian sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing.  

Substansi Pasal 3 ayat (1) 
dan (2) tersebut mengambil oper 
substansi Pasal 4 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang No 28 tahun 
1997, Pasal 3 Undang-undang 
kepolisian memuat pokok pikiran 
tentang subyek yang 
menyelenggarakan fungsi 
kepolisian ditemukan melalui 
penguraian dimensi fungsi 
kepolisian yang terdiri dari 
dimensi yuridis dan sosiologis. 
Dalam dimensi yuridis fungsi 
kepolisian terdiri atas fungsi 
kepolisian umum dan fungsi 
kepolisian khusus. Fungsi 

Hukum Administrasi”LaksBang Pressindo, 
Yogyakarta, 2006, Hal. 6 
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kepolisian umum berkaitan 
dengan kewenangan kepolisian 
berdasarkan undang-undang 
yang meliputu semua lingkungan 
kuasa hukum yaitu:169 

1. Lingkungan kuasa soal-soal 
yang termasuk kompetensi 
hukum publik  

2. Lingkungan kuasa orang  
3. Lingkungan kuasa tempat  
4. Lingkungan kuasa waktu  

 
Pengemban fungsi 

kepolisian umum, sesuai undang-
undang ini adalah kepolisian 
negara republik Indonesia, 
sehingga tugas dan 
wewenangnya dengan sendirinya 
akan mencakup keempat 
lingkungan kuasa tersebut. 
Selain dilihat dari tataran fungsi 
kepolisian, kewenangan 
kepolisian negara republik 
Indonesia juga mencakup 
represif, preventif, dan pre-
emptif.  

Fungsi kepolisian khusus, 
berkaitan dengan kewenangan 
kepolisian yang oleh atau atas 
kuasa undang-undang secara 
khusus ditentukan untuk satu 
lingkungan kuasa. Badan-badan 
pemerintahan yang oleh atau atas 
kuasa undang-undang diberi 
wewenang untuk melaksanakan 
fungsi kepolisian khusus di 
bidangnya masing-masing 
dinamakan alat-alat kepolisian 
khusus. Kepolisian khusus, 

																																																													
169 Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian 

Kemandirian Profesionalisme dan 

sesuai dengan undang-undang 
yang menjadi dasar hukumnya, 
berada dalam lingkungan instansi 
tertentu seperti antara lain: Bea 
Cukai, Imigrasi, Kehutanan, 
Pengawas obat dan makanan, 
Paten dan Hak cipta. Diantara 
pejabat pengemban fungsi 
kepolisian khusus, ada yang 
diberi kewenangan represif 
yustisial selaku penyidik dan 
disebut sebagai penyidik 
pengawai negeri sipil. 

 
 

B. Tugas dan Wewenag Polisi 
Republik Indonesia 

Dalam Pasal 13 Undang-
undang No. 2 Tahun 2002 
disebutkan, bahwa Tugas Pokok 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah:  

a. Memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat  

b. Menegakkan hukum  
c. Memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat 

Substansi tugas pokok 
memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat bersumber 
dari kewajiban umum kepolisian 
untuk menjamin keamanan 
umum. Sedangkan substansi 
tugas pokok menegakkan hukum 
bersumber dari ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang memuat tugas pokok polri 
dalam kaitannya dengan 

Reformasi Polri, Laksbang Grafika, 
Surabaya. Hal 57 
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peradilan pidana, contoh KUHP, 
KUHAP dan berbagai Undang-
undang tertentu lainya. 
Selanjutnya substansi tugas 
pokok Polri untuk memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat 
bersumber dari kedudukan dan 
fungsi kepolisian sebagai bagian 
dari fungsi pemerintahan negara 
yang pada hakekatnya bersifat 
pelayanan publik (public service) 
yang termasuk dalam kewajiban 
umum kepolisian.  

Mengenai tugas yang harus 
dilaksanakan oleh Polri, dalam 
Pasal 14 Undang-undang No. 2 
Tahun 2002 disebutkan, bahwa:  

1. Dalam melaksanakan tugas 
pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
bertugas:  
a. Melaksanakan pengaturan, 

penjagaan, pengawalan 
dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan 
pemerintah sesuai 
kebutuhan  

b. Menyelenggarakan segala 
kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di 
jalan  

c. Membina masyarakat 
untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum 
masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan 
perundang-undangan  

d. Turut serta dalam 
pembinaan hukum 
nasional  

e. Memelihara ketertiban dan 
menjamin keamanan 
umum  

f. Melakukan koordinasi, 
pengawasan dan 
pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, 
penyidik pengawai negeri 
sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa  

g. Melakukan penyelidikan 
dan penyidikan terhadap 
semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara 
pidana dan peraturan 
perundang-undangan 
lainya 

h. Menyelenggarakan 
identifikasi kepolisian, 
kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan 
psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas 
kepolisian 

i. Melindungi keselamatan 
jiwa raga, harta benda, 
masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari 
gangguan ketertiban 
dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan 
pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak 
asasi manusia  

j. Melayani kepentingan 
warga masyarakat untuk 
sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan 
atau pihak yang berwenang  

k. Memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai 
dengan kepentingan dalam 
lingkungan tugas 
kepolisian  
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l. Melaksanakan tugas lain 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
 
 

C. Tugas dan Wewenang Polri 
dalam Bidang Lalu Lintas 

Seperti tugas dan 
wewenang Polri dalam bidang-
bidang yang lain, tugas dan 
wewenang Polri dalam bidang 
lalu lintas juga dapat 
dikelompokkan ke dalam tugas 
dan wewenang sebagai penjaga 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat, melakukan 
penegakan hukum, serta 
melakukan perlindungan, 
pengayoman dan pertolongan 
kepada masyarakat. Dalam 
rangka menjaga Keamanan, 
Ketertiban, dan kelancaran Lalu 
lintas, Polri (Polantas) diberi 
tugas dan wewenang menjaga 
keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas, seperti 
mengatur kelancaran arus lalu 
lintas dan lain sebagainya. 
Sedangkan dalam bidang 
penegakan hukum, Polri 
(Polantas) diberi tugas dan 
wewenang untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana pelanggaran lalu 
lintas dan tindak pidana lain yang 
berhubungan lalu lintas dan 
angkutan jalan.  

Sementara dalam hal 
pengayoman, perlindungan dan 
pertolongan kepada masyarakat, 
Polri diberi tugas dan wewenang 

untuk memberikan sertifikasi 
berupa SIM kepada pengemudi 
kendaraan bermotor agar warga 
masyarakat, dalam menggunakan 
kendaraan bermotor yang 
beroperasi di jalan untuk 
melindungi masyarakat dari 
bahaya-bahaya yang ditimbulkan 
oleh pengendara yang tidak 
terampil, dalam mengemudikan 
kendaraan Roda 2 (R2) dan 
kendaraan Roda Empat (R4).  

Penegakan hukum lalu 
lintas merupakan salah satu dari 
fungsi lalu lintas yang 
mempunyai peranan agar 
perundang-undangan lalu lintas 
ditaati oleh setiap pemakai jalan. 
Pada dasarnya kegiatan 
penegakan hukum lalu lintas 
dapat dikelompokan menjadi dua 
bagian yaitu penegakan hukum 
lalu lintas bidang preventif yang 
meliputi kegiatan-kegiatan 
pengaturan lalu lintas, penjagaan 
lalu lintas, pengawalan lalu lintas 
dan patroli lalu lintas, dimna 
dalam pelaksanaannya kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan 
suatu sistem keamanan lalu lintas 
yang antara satu sub sistem 
dengan sub sistem lainnya tidak 
dapat dipisah-pisahkan.  

Penegakan hukum lalu 
lintas bidang represif meliputi 
penindakan pelanggaran dan 
penyidikan kecelakaan lalu lintas, 
adapun tugas-tugas penindakan 
pelanggaran hukum lalu lintas 
meliputi penindakan secara 
edukatif yaitu melakukan 
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penindakan terhadap pelanggaran 
lalu lintas secara simpatik dengan 
memberikan teguran atau 
peringatan terhadap pelanggar 
lalu lintas secara hukum yang 
meliputi penindakan dengan 
menggunakan tilang.  

Peranan surat bukti tilang 
dalam proses peradilan pidana 
lalu lintas jalan raya, dan institusi 
yang mempunyai wewenang 
untuk penanganan pelanggaran 
lalu lintas adalah kepolisian, 
maka perlu untuk mengetahui 
pengertian polisi dan polisi lalu 
lintas. Dan untuk mengetahui hal 
ini, perlu memahami peraturan 
hukum yang mengaturnya, yaitu 
Undang-undang No. 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  

 

 

D. Tinjauan Umum Penyidik  
1. Pengertian Penyidik  

Dalam Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana 
dimuat proses hukum apabila 
terdapat pelanggaran terhadap 
hukum  pidana materil, 
institusi yang diberikan 
kewenangan adalah pihak 
kepolisian Republik 
Indonesia, oleh karena itu 
maka dalam proses penegakan 
hukum pidana kepolisian 

																																																													
170 Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian 

Kemandirian Profesionalisme dan 
Reformasi Polri, Laksbang Grafika, 
Surabaya. Hal 57 

diberikan kewenangan oleh 
Undang-undang untuk 
melakukan penyidikan guna 
menentukan pihak yang harus 
bertanggung jawab menurut 
hukum pidana.  

Polisi adalah penyidik 
dan berwenang melakukan 
penyidikan tindak pidana 
yang sebelumnya didahului 
oleh tindakan penyelidikan 
oleh penyidik. Tindak pidana 
yang dimaksud adalah 
pelanggaran dan kejahatan 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang di 
atur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana 
(KUHP) maupun yang 
tersebar diluar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana 
(KUHP)170 

Menurut Ismu Gunadi 
dan Jonaedi Efendi, fungsi 
kepolisian dalam system 
peradilan pidana sangat 
penting. Sebab menjadi garda 
terdepan dalam penegakan 
hukum pidana. Dalam hukum 
acara pidana fungsi kepolisian 
yang sangat mendasar adalah 
fungsi penyidikan.171  

Pengertian penyidik 
kepolisian ini dapat 
ditemukan dalam Pasal 1 

171 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat 
dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 
2014 hal. 53 
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angka 1 KUHAP 
menyebutkan bahwa,  

“Penyidik adalah 
pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan.” 

Penyidik menurut 
Pasal 1 butir ke-1 KUHAP 
adalah pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh 
undangundang untuk 
melakukan penyidikan. 
KUHAP lebih jauh lagi 
mengatur tentang penyidik 
dalam pasal 6, yang 
memberikan batasan pejabat 
penyidik dalam proses pidana. 
Adapun batasan pejabat 
dalam tahap penyidikan 
tersebut adalah pejabat 
penyidik POLRI dan Pejabat 
penyidik negeri sipil  

Disamping yang diatur 
dalam Pasal 1 butir ke 1 
KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, 
terdapat lagi Pasal 10 yang 
mengatur tentang adanya 
penyidik pembantu disamping 
penyidik.172 Untuk 
mengetahui siapa yang 
dimaksud dengan orang yang 
berhak sebagai penyidik 

																																																													
172 M. Yahya Harahap, Pembahasan 

Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, 

ditinjau dari segi instansi 
maupun kepangkatan, 
ditegaskan dalam pasal 6 
KUHAP. Dalam pasal 
tersebut ditentukan instansi 
dan kepangkatan seorang 
pejabat penyidik. Bertitik 
tolak dari ketentuan pasal 6 
KUHAP yang dimaksud, yang 
berhak diangkat sebagai 
pejabat penyidik antara lain 
adalah:  

a. Pejabat Penyidik Polri 
Agar seorang pejabat 
kepolisian dapat diberi 
jabatan sebagai penyidik, 
maka harus memenuhi 
syarat kepangkatan 
sebagaimana hal itu 
ditegaskan dalam Pasal 6 
ayat (2) KUHAP. Menurut 
penjelasan Pasal 6 ayat 2, 
kedudukan dan 
kepangkatan yang diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah, diselaraskan 
dan diseimbangkan dengan 
kedudukan dan 
kepangkatan penuntut 
umum dan hakim peradilan 
umum. Peraturan 
Pemerintah yang mengatur 
masalah kepangkatan 
penyidik adalah berupa PP 
Nomor 27 Tahun 1983. 
Syarat kepangkatan dan 
pengangkatan pejabat 

Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar 
Grafika, Jakarta, hal 110. 
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penyidikan antara lain 
adalah sebagai berikut:  

a. Pejabat penyidik penuh  
b. Penyidik penganti 

b. Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil 
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil diatur dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b KUHAP, 
yaitu pegawai negeri sipil 
yang mempunyai fungsi 
dan wewenang sebagai 
penyidik. Pada dasarnya, 
wewenang yang mereka 
miliki bersumber pada 
undang-undang pidana 
khusus, yang telah 
menetapkan sendiri 
pemberian wewenang 
penyidikan pada salah satu 
pasal.173 

 

 

E. Tindak Pidana Pelanggaran 
Lalu Lintas. 

Pengertian tentang 
pelanggaran lalu lintas jalan raya 
perbuatan atau tindakan 
seseorang yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan 
peraturan perundang-udangan 
lalu lintas dan angkutan jalan.174 
Sedangkan pengertian lalu lintas 
menurut Undang-undang No. 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Pasal 1 poin 

																																																													
173 Ibid. hal 113 
174 Ranlon Naning. 1983. Menggairahkan 

Kesadaran Hukum Masyarakat dan 
Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu 
Lintas. Bina Ilmu. Surabaya. Hal. 19 

(1) menyatakan: “Lalu lintas dan 
angkutan jalan adalah suatu 
kesatuan sistem yang terdiri atas 
lalu lintas, angkutan jalan, 
jaringan lalu lintas dan angkutan 
jalan, prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan, kendaraan, 
pengemudi, pengguna jalan, serta 
pengelolaannya”.  

Menurut pendapat WJS 
Purwadarninto bahwa: “lalu lintas 
adalah bolak-balik/hilir mudik. 
(berjalan)”.175 Sedangkan Subekti 
memberikan definisi lalu-lintas 
sebagai berikut: 

“ Lalu-lintas adalah segala 
penggunaan jalan umum dengan 
suatu alat pengangkut”.176  

Batasan yang diberikan 
oleh Subekti tersebut mempunyai 
pengertian yang lebih mudah 
dipahami, karena definisi tersebut 
mengkhususkan pada segala 
penggunaan jalan umum baik 
menggunakan alat trasportasi atau 
tidak. Lalu lintas yang aman 
dalam artian aman dari segala 
kemungkinan bahaya yang 
menimpa diri seseorang, 
merupakan dambaan setiap orang. 
Sebaliknya tidak seorangpun 
menginginkan keadaan lalu lintas 
yang tidak teratur yang seringkali 
menimbulkan korban baik berupa 
manusia, maupun harta benda. 

175 WJS Purwadarninto. 1985. Kamus Umum 
Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 
Hal. 555 
176 Subekti. 1985. Kamus Hukum . Pradya. 
Jakarta. Hal.74. 
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Menurut Randlon Naning bahwa: 
“Lalu lintas yang aman, tertib, 
lancar, dan efisien menjamin bagi 
terselenggaranya kegairahan serta 
aktivitas kerja menuju 
terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat yang dicita-citakan. 
Sebaliknya lalu lintas yang tidak 
aman, tidak tertib, tidak lancar, 
dan tidak efisien akan membawa 
kesulitan ataupun permasalahan 
di bidang lalu lintas, yaitu 
peningkatan, pelanggaran dan 
kemacetan lalu lintas dari tahun 
ketahun”177 

 

1. Perbedaan Kejahatan dan 
Pelanggaran. 

Kejahatan dimengerti 
sebagai delik (menurut) 
hukum, sedangkan 
pelanggaran sebagai delik 
(menurut) undang-undang 
(rechtssdelicten). Dalam 
konteks kejahatan, suatu 
perbuatan dipandang mutlak 
atau secara esensial 
bertentangan dengan 
pengertian tertib hukum. 
Sementara dalam konteks 
pelanggaran, yang kerap 
disebut “politieonrecht” 
(pelanggaran menurut sudut 
pandang polisi).178 
Sebenarnya tidak satu pun 
tindak pidana yang atas dasar 

																																																													
177 Randlon Naning. Op.cit. Hal. 17 
178 Jan Remmelink.2003. Hukum Pidana 

“Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari 
Kitab Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Belanda dan Padanannya dalam 

suatu sistem pengertian 
tertentu dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan dan yang 
lainya sebagai pelanggaran. 
Yang lebih menentukan 
adalah makna dari kebendaan 
hukum yang tersentuh oleh 
tindak pidana yang 
bersangkutan, ruang lingkup 
pelanggaran hukum yang 
terjadi, bagaimana hal itu 
terjadi. Jika ada perbedaan 
substansial antara keduanya, 
pembuat undang-undang akan 
mengalami kesulitan ketika 
ingin mengubah kategorisasi 
suatu delik. Hal ini telah 
terjadi misalnya, dalam 
hukum lalu lintas, yaitu ketika 
tindakan mengemudi 
kendaraan bermotor dalam 
keadaan terpengaruh oleh 
minuman beralkohol pertama 
kali digolongkan sebagai 
pelanggaran, dan kemudian 
(1951) diubah menjadi 
kejahatan.179 

Pelanggaran secara 
esensial tidak berbeda dengan 
kejahatan, dilihat dari sudut 
pandang sistem yang 
kuantitatif kurat berat 
dibandingkan tindak pidana 
yang dikategorikan sebagai 
kejahatan. Ini dapat 
menjelaskan mengapa 
penggarapan perumusan delik 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia. PT.Gramedia Pustaka Utama. 
Jakarta. Hal. 67 

179 Ibid 
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maupun sanksi yang 
diancamkan terhadap 
pelanggaran lebih ringan 
ketimbang yang diancam 
terhadap kejahatan. 
Perbedaan kejahatan dan 
pelanggaran dapat dilihat 
sebagai berikut:180  

a. Perumusan delik dalam hal 
pelanggaran umumnya 
dilakukan secara lebih 
singkat.  

b. Pelanggaran lazimnya 
tidak diancam pidana 
penjara  

c. Perbedaan dalam hal 
pelanggaran adalah 
percobaan untuk 
melakukan pelanggaran, 
tindakan persiapan dan 
pembantuan tidak diancam 
pidana.  

d. Jangka waktu 
kadaluwarsanya 
pelanggaran lebih singkat.  

Pelanggaran lalu lintas 
ini tidak di atur dalam KUHP 
akan tetapi ada yang 
menyangkut delik delik yang 
disebut dalam KUHP, 
misalnya karena kealpaannya 
menyebabkan matinya orang 
(Pasal 359), karena 
kealpaanya menyebabkan 
orang lain luka berat, dan 
sebagainya (Pasal 360), 
karena kealpaanya 
menyebabkan bangunan-
bangunan: trem kereata api, 
telegram, telepon dan listrik 

																																																													
180 ibid 

dan sebagainya hancur atau 
rusak (Pasal 409). 

2. Pengertian Pelanggaran Lalu 
lintas dan Klasifikasi Jenis 
Pelanggaran serta Pengaturan 
Pelanggaran lalu lintas 
menurut UU No. 22 Tahun 
2009. 

Pengertian tentang 
pelanggaran lalu lintas jalan 
raya menurut Randlon 
Naning.181“Perbuatan atau 
tindakan seseorang yang 
bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan 
peraturan perundang-
undangan lalu lintas dan 
angkutan jalan”  

Dalam surat 
keputusan Mahkamah Agung, 
Menteri Kehakiman, Jaksa 
Agung dan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia tanggal 
23 Desember 1992 dinyatakan 
ada 28 jenis pelanggaran yang 
di klasifikasikan menjadi tiga 
bagian, yaitu:  

a. Klasifikasi jenis 
pelanggaran ringan;  

b. Klasifikasi jenis 
pelanggaran sedang;  

c. Klasifikasi jenis 
pelanggaran berat. 

3. Penyidikan dan Penindakan 
Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Tata cara penyidikan dan 
penindakan pelanggaran lalu 
lintas dan angkutan jalan 
diatur dalam Bab XIX 

181 Ranlon Naning.1983. Menggairahkan 
Kesadaran Hukum...op.cit. Hal.19 
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Penyidikan dan Penindakan 
Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Bagian 
Kesatu Penyidik. Pasal 259 
menyatakan:  

1) Penyidikan tindak pidana 
lalu lintas dan angkutan 
jalan dilakukan oleh:  
a. Penyidik Kepolisian 

Negara Republik 
Indonesia; dan  

b. Penyidik Pengawai 
Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang 
khusus menurut 
Undang-undang ini.  

2) Penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia di bidang Lalu 
Lintas dan Angkatan 
Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) 
huruf a terdiri atas :  
a. Penyidik; dan  
b. Penyidik Pembantu 
Kewenangan Penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Pasal 260 menyatakan:  

1) Dalam hal penindakan 
pelanggaran dan 
penyidikan tindak 
pidana, penyidik 
kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
selain yang diatur di 
dalam kitab Undang-
undang Hukum Acara 
Pidana dan Undang-
undang tentang 
kepolisian Negara 
Republik Indonesia, di 
bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
berwenang:  

a. Memberhentikan, 
melarang, atau 
menunda 
pengoperasian dan 
menyita sementara 
Kendaraan 
Bermotor yang 
patut diduga 
melanggar 
peraturan berlalu 
lintas atau 
merupakan alat 
dan/atau hasil 
kejahatan;  

b. Melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran 
keterangan 
berkaitan dengan 
penyidik tindak 
pidana di bidang 
lalu lintas dan 
angkutan jalan;  

c. Meminta 
keterangan dari 
pengemudi, 
pemilik kendaraan 
bermotor, dan/atau 
perusahaan 
angkutan umum;  

d. Melakukan 
penyitaan terhadap 
Surat Izin 
Mengemudi, 
Kendaraan 
Bermotor, muatan, 
Surat Tanda Nomor 
Kendaraan 
Bermotor, Surat 
Tanda Coba 
Kendaraan 
Bermotor, dan/atau 
tanda lulus uji 
sebagai barang 
bukti;  

e. Melakukan 
penindakan 
terhadap tindak 
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pidana pelanggaran 
atau kejahatan lalu 
lintas menurut 
ketentuan peraturan 
perundangundanga
n;  

f. Membuat dan 
menandatangani 
berita acara 
pemeriksaan;  

g. Menghentikan 
penyidikan jika 
tidak terdapat 
cukup bukti;  

h. Melakukan 
penahanan yang 
berkaitan dengan 
tindak pidana 
kejahatan lalu 
lintas; dan/atau  

i. Melakukan 
tindakan lain 
menurut hukum 
secara 
bertanggungjawab 

2) Pelaksanaan 
penindakan 
pelanggaran dan 
penyidikan tindak 
pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. Pasal 261 
menyatakan:  
Penyidik pembantu 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
259 ayat (2) huruf b 
mempunyai 
wewenang 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
260 ayat (1), kecuali 
mengenai penahanan 
sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 
260 ayat (1) huruf h 
yang wajib diberikan 
dengan pelimpahan 
wewenang dari 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia di bidang 
Lalu Lintas dan 
angkutan jalan. 

Sedangkan 
kewenangan Penyidik 
Pembantu Pasal 262 
menyatakan: 

1. Penyidik Pengawai 
Negeri Sipil 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 259 ayat (1) 
huruf b berwenang 
untuk:  

a. Melakukan 
pemeriksaan atas 
pelanggaran 
persyaratan teknis 
dan laik jalan 
Kendaraan Bermotor 
yang pembuktiannya 
memerlukan 
keahlian dan 
peraalatan khusus;  

b. Melakukan 
pemeriksaan 
atas 
pelanggaran 
perizinan 
angkutan 
orang dan/atau 
barang dengan 
Kendaraan 
Bermotor 
umum; 

c.  Melakukan 
pemeriksaan 
atas 
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pelanggaran 
muatan 
dan/atau 
dimensi 
Kendaraan 
Bermotor di 
tempat 
penimbang 
yang dipasang 
secara tetap;  

d. Melarang atau 
menunda 
pengoperasian 
Kendaraan 
Bermotor yang 
tidak 
memenuhi 
persyaratan 
teknis dan laik 
jalan;  

e. Meminta 
keterangan 
dari 
pengemudi, 
pemilik 
kendaraan 
bermotor, atau 
Perusahaan 
Angkutan 
umum atas 
pelanggaran 
persyaratan 
teknis dan lain 
jalan, 
pengujian 
kendaraan 
bermotor, dan 
perizinan; 
dan/atau  

f. Melakukan 
penyitaan surat 
tanda lulus uji 
dan/atau surat 
izin 
penyelenggara

																																																													
182 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 
Grafindo Persada , Jakarta, 1983, hlm. 5. 

n angkutan 
umum atas 
pelanggara 
sebagaiman 
dimaksud pada 
huruf a, huruf 
b, dan huruf c 
dengan 
membuat dan 
menandatanga
ni berita acara 
pemeriksaan.  

 
 
F. Penegakan Hukum di Bidang 

Lalu lintas 
Menurut Soerjono 

Soekanto, secara konsepsional 
inti dan arti penegakan hukum 
terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang mantap dan 
mengejewantah sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran 
nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup.182 Menurut 
Satjipto Rahardjo, penegakan 
hukum merupakan suatu proses 
untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi 
kenyataan. Keinginan-keinginan 
hukum adalah pikiran-pikiran 
badan pembuat Undang-Undang 
yang dirumuskan dalam 
peraturan-peraturan hukum. 
Proses penegakan hukum 
menjangkau pula kepada 
perumusan pikiran pembuat 
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hukum yang dituangkan dalam 
peraturan hukum, akan turut 
menentukan bagaimana 
penegakan hukum itu 
dijalankan.183  

Menurut Ishaq, faktor-
faktor yang mempengaruhi 
Law Enforcement adalah: 

1. Faktor hukum sendiri, yang di 
dalam hal ini mengenai 
UndangUndang saja.  

2. Faktor penegak hukum, yakni 
pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.  

3. Faktor sarana atau fasilitas 
yang mendukung penegakan 
hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni 
lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau 
diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan, yakni 
hasil karya, cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa 
manusia di dalam pergaulan 
hidup. 

Kelima faktor tersebut 
saling berkaitan antara yang satu 
dengan yang lainnya karena 
semuanya merupakan esensi dari 
penegakan hukum serta juga 
merupakan tolak ukur dari pada 
efektivitas dari penegakan 
hukum. Pada bidang lalu lintas 
dan angkutan jalan penegakan 
hukum merupakan proses 
dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya 
norma-norma hukum di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan 

																																																													
183 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, 
Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 
24. 

secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan jalan 
telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Ketentuan-
ketentuan sanksi pidana harus 
ditegakkan untuk mendorong 
masyarakat mengikuti peraturan 
perundang-undangan di bidang 
lalu lintas dan bidang angkutan 
jalan tersebut. 

 

G. Konsep Penegakan Hukum 
Ada beberapa pengertian 

tentang penegakan hukum. 
Berikut ini akan diuraikan 
beberapa pengertian tentang 
penegakan hukum yaitu:  

1) Arti penegakan hukum secara 
makro, yaitu upaya untuk 
menegakkan asas negara 
hukum di dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, menjadi hukum 
sebagai aturan main dan 
kaidah tertinggi untuk 
mengatur kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Dalam arti hukum sebagai 
panutan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.  

2) Arti penegakan hukum secara 
mikro, yaitu upaya negara 
untuk mendorong, memaksa 
masyarakat untuk mentaati 
aturan hukum yang berlaku 
dan penerapan kaidah-kaidah 
hukum yang abstrak terhadap 
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kasus-kasus pelanggaran 
hukum kongkrit yang terjadi 
dalam masyarakat.184  

3) Penegakan hukum secara 
perventif yaitu suatu tindakan 
yang dilakukan untuk 
kelancaran berlakunya hukum 
sebelum terjadinya perbuatan 
yang ,\melanggar hukum 
secara rill dan juga sering 
disebut dengan istilah 
penaggulangan. Misalnya: 
Tindakan penjagaan, patroli, 
penerangan atau penyuluhan.  

4) Penegakan hukum secara 
refresif yaitu suatu tindakan 
yang dilakukan oleh petugas 
hukum terhadap perbuatan 
yang merupakan pelanggaran 
hukum. Misalnya: 
Penindakan terhadap orang-
orang yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas.185  

 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh 
rangkaian pembahasan mengenai 
“Peran penyidik polri dalam 
penegakan hukum terhadap truk 
yang melebihi daya angkut 
menurut UU No.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan, seperti yang 
telah diuraikan dalam bab I 
samapai bab IV di atas, maka 
dalam bab V ini dapat di tarik 
kesimpulan dari uraian tersebut 
guna menjawab permasalahan 
adalah sebagai berikut : 

																																																													
184 Satjpto Raharjo.1996. Masalah Penegakan 
Hukum. Alumni. Bandung. Hal. 3 

1. Penyidikan yang dilakukan 
oleh polri selaku penyidik 
dalam kasus kecelakaan lalu 
lintas, maupun dalam hal 
mendampingi penyidik PPNS 
dalam hal penegakan hukum 
terhadap truk yang melebihi 
daya angkut menurut UU 
No.22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan, Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan, banyak sekali 
aturan yang tersebar dalam 
pasal demi pasal mengenai 
ketentuan  tata cara pemuatan 
dimensi mobil barang atau 
syarat-syarat kapasitas 
muatan seperti diatur dalam 
undang-undang ini, meliputi; 
Pasal 48, mengatur soal 
persyaratan teknis dan laik 
jalan; Pasal 49, Pasal 50, Pasal 
51, Pasal 52, Pasal 53 dan 
Pasal 54, mengatur masalah 
pengujian kendaraan 
bermotor; Pasal 169, terkait 
pengawasan muatan barang. 
Akibat hukum bagi 
pengangkut yang melakukan 
pengangkutan melebihi 
kapasitas muatan adalah 
sanksi. Sanksi itu berupa 
sanksi administratif dan juga 
sanksi pidana. Yang mana 
sanksi administratif itu 
adalah, peringatan tertulis; 
denda administratif; 
pembekuan izin; dan/atau 
pencabutan izin. Sedangkan 
sanksi pidananya adalah 
pidana penjara dan kurungan. 
Penegakan hukum terhadap 
kendaraan bermotor angkutan 
barang mengenai tata cara 

185 Djajusman. 1967. Polisi dan Lalu Lintas. 
Seksoak Lembang. Bandung. Hal. 120 
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pemuatan daya angkut dan 
dimensi kendaraan 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Kota 
Bekasi dilakukan dengan cara 
penegakan hukum secara 
preventif dan penegakan 
hukum secara represif. 
Pertama, melakukan 
sosialisasi dan penyuluhan 
kepada para pengemudi dan 
pengusaha angkutan barang. 
Kedua, penegakan hukum 
secara represif dengan cara 
melakukan penindakan 
dengan pemberian surat tilang 
kepada pelanggar. Namun 
pelaksanaan penegakan 
hukum ini belum berjalan 
dengan baik, karena masih 
terdapat beberapa kendala 
dalam pelaksanaannya 

2. Kendala yang dihadapi dalam 
penegakan hukum terhadap 
kendaraan bermotor angkutan 
barang mengenai tata cara 
pemuatan daya angkut dan 
dimensi kendaraan 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan adalah 
Pertama, faktor hukumnya 
sendiri yang meliputi 
dibatasinya kewenangan 

PPNS Dinas Perhubungan 
oleh UndangUndang dan juga 
dalam penegakan hukum juga 
tidak adanya aturan mengenai 
tarif batasan angkutan barang. 
Kedua, faktor penegak 
hukumnya yang meliputi 
pelanggaran muatan barang 
rawan akan tindakan KKN 
bagi aparat penegak hukum 
baik Kepolisian atau Pegawai 
Penyidik Negeri Sipil Dinas 
Perhubungan; dan kurangnya 
koordinasi antara instansi 
yang berwenang baik 
Kepolisian maupun Dinas 
Perhubungan, Ketiga, faktor 
sarana dan fasilitas yang 
meliputi tidak adanya 
timbangan tidak tetap 
(portable) untuk penegakan 
hukum mengenai pelanggaran 
berat muatan barang di Kota 
Bekasi dan; tidak adanya 
gudang penyimpanan barang 
di setiap jembatan timbang di 
Kota Bekasi, Keempat, faktor 
masyarakat yang meliputi 
kurangnya kesadaran 
pengemudi untuk mematuhi 
peraturan dan ramburambu, 
Kelima, faktor kebudayaan 
yang meliputi pelanggaran 
muatan barang yang sudah 
ada sejak dulu hingga 
sekarang. 
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ABSTRAK 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
pajak BPHTB resmi menjadi pajak daerah. Pemungutan BPHTB di wilayah DKI 
Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010, yang diundangkan di 
Jakarta pada tanggal 29 Desember 2010 dan berlaku effektif sejak 01 Januari 2011. 
Dalam sistem pemungutan BPHTB digunakan self assessment system, dimana 
sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 
Tetapi pada pelaksanaannya, kewajiban pajak dari wajib pajak itu telah bergeser 
yang tadinya dilaksanakan oleh wajib pajaknya sendiri menjadi orang lain atau 
pihak ketiga yang aktif melaksanakan kewajiban dari wajib pajak. Khusus 
pelaksanaan sistem self assessment dalam pemungutan BPHTB, seringkali Notaris 
selaku PPAT yang aktif melaksanakan kewajiban pajak dari wajib pajak (penerima 
hak atas tanah dan bangunan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 
Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment dalam pemungutan 
BPHTB serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan sistem tersebut 
dan cara mengatasi nya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pendekatan yuridis normatif. Maka tahapan dalam penelitian ini lebih difokuskan 
pada penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa Peran Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment BPHTB 
disini lebih sebagai kuasa dari wajib pajak (penjual dan pembeli) atas pajak yang timbul 
karena perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan hambatan yang sering terjadi wajib 
pajak masih banyak yang belum jujur dalam hal harga transaksi sebenarnya masih 
mengandalkan dan menyamakan harga transaksi yang tertulis dalam akta jual beli 
adalah harga NJOP PBB bukan harga riil sebenarnya, dan cara mengatasinya Notaris 
selaku PPAT selalu memberikan keterangan dan penjelasan terhadap wajib pajak 
apabila diketahui harga riil sebenarnya oleh fiskus maka akan ada kurang bayar pajak 
dan ada sanksi denda akan hal tersebut. 

Kata Kunci : Peran Notaris selaku PPAT, Self Assessment BPHTB. 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada era reformasi ini 
Negara Indonesia telah 

mengubah sistem perpajakan 
yang ada di Indonesia, yaitu 
sistem yang dulunya terpusat 
beralih kesistem pemungutan 



	
	

	
	

147	

pajak daerah dan pemerintah 
pusat hanya menerima beberapa 
prosen dari total pendapatan 
pajak yang diperoleh dari 
daerah atau sering dikenal 
dengan istilah otonomi daerah. 
Adanya pelaksanaan otonomi 
daerah yang berimplikasi 
terhadap sektor keuangan pusat 
terhadap daerah mengakibatkan 
adanya sumber-sumber 
pendapatan Negara yaitu Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan serta Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan yang sebelumnya 
merupakan pajak yang dipungut 
dan dikelola oleh pusat telah 
beralih kepada kepala daerah 
kabupaten/kota. 

Besarnya peran yang 
diberikan oleh pajak sebagai 
sumber dana dalam 
pembangunan nasional, maka 
tentunya perlu lebih digali lagi 
potensi pajak yang ada dalam 
masyarakat sesuai dengan 
situasi dan kondisi 
perekonomian serta 
perkembangan bangsa ini. 
Salah satu sumber potensi pajak 
yang patut digali sesuai situasi 
dan kondisi perekonomian serta 
perkembangan pembangunan 
bangsa sekarang ini adalah Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 

Dasar hukum 
pemugutan atas Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) adalah Undang-
Undang Nomor 21 tahun 1997 
jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-UndangNomor 21 

tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan. Kemudian pajak ini 
masuk dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang berlaku efektif 
tanggal 01 Januari 2011. 
Dengan demikian terdapat 
waktu satu tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2009 (1 
Januari 2010) dengan saat 
diberlakukannya BPHTB 
sebagai pajak daerah. Masa 
transisi ini dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan 
kepada pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk secara 
bersama-sama mempersiapkan 
berbagai aspek dalam 
pemungutan BPHTB. 

Ketentuan umum 
mengenai pengalihan BPHTB 
antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah diatur 
sebagai berikut : 

1. Pemerintah pusat 
(Direktorat Jenderal Pajak) 
masih tetap memungut 
BPHTB sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2010 
BPHTB disetor ke Kas 
Umum Negara dan 
hasilnya dibagikan kepada 
daerah sesuai porsi yang 
ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

2. Menteri Keuangan 
bersama-sama Menteri 
Dalam Negeri mengatur 
tahapan persiapan 
pengalihan BPHTB 
sebagai pajak daerah. 
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3. Pemerintah daerah dapat 
memungut BPHTB mulai 
tanggal 1 Januari 2011 
dengan menerbitkan 
peraturan daerah. BPHTB 
disetor ke Kas Umum 
Daerah dan hasilnya 
merupakan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 

Maka untuk wilayah 
Provinsi DKI Jakarta, telah 
dibuat Perda Nomor 18 tahun 
2010 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), dan mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 2011. 

Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
merupakan salah satu pajak 
obyektif atau pajak kebendaan 
dimana pajak terutang 
didasarkan pertama-tama pada 
apa yang menjadi obyek pajak 
baru kemudian memperhatikan 
siapa yang menjadi subyek 
pajaknya. 

Pemungutan BPHTB 
dapat dilakukan dengan cara 
self assessment, yaitu wajib 
pajak diberikan kepercayaan 
untuk menghitung sendiri, 

membayar dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang 
dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak Daerah Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (SSPD - BPHTB) 
meskipun pada prakteknya, 
yang melakukan perhitungan 
adalah Notaris selaku Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Self assessment system 
adalah suatu sistem perpajakan 
dalam inisiatif untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan berada di 
Wajib Pajak. Untuk bisa 
meningkatkan penerimaan 
pajak tidak mudah, karena 
sistem self assessment yang 
diterapkan di Indonesia 
mengandung banyak 
kelemahan. Salah satunya 
adalah sangat tergantung pada 
kejujuran wajib pajak. Apabila 
wajib pajak tidak jujur, maka 
tidak mudah bagi petugas pajak 
untuk menghitung pajak yang 
terutang sehingga benar. 
Apalagi masih terdapat kendala 
seperti kerahasiaan bank dan 
terbatasnya data transaksi 
keuangan pajak.186

Menurut pendapat 
Wirawan B. Ilyas dan Richard 
Burton dikatakan, bahwa obyek 
dari Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
adalah perolehan hak atas tanah 
dan/atau bangunan yang dapat 
berupa tanah termasuk tanaman 
di atasnya, tanah dan bangunan, 
atau bangunan. 

Pelaksanaan BPHTB 
melibatkan banyak pihak yang 

																																																													
186 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-
serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta: 
PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.157 

terkait seperti Kantor 
Pertanahan, Notaris, Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
Bank Pemerintahan Daerah, 
termasuk lembaga-lembaga 
yang ada dibawahnya, selain itu 
peraturan-peraturan yang 
mendukung pelaksanaan 
BPHTB juga saling terkait 
antara satu dengan lainnya. 
Oleh karena saling keterkaitan 
tersebut, baik keterkaitan 
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peraturan maupun lembaga-
lembaganya, maka dengan 
demikian peran Notaris selaku 
PPAT sangat berarti dalam 
prakteknya yang tidak jarang 
malah menimbulkan masalah. 

Seorang pejabat umum 
dalam hal ini Notaris selaku 
Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT), dalam melakukan 
pekerjaannya sebagai pembuat 
akta, tidak bisa lepas dari 
perpajakan yang secara 
langsung berhadapan dengan 
calon wajib pajak, jadi sudah 
sepantasnya pejabat tersebut 
berperan serta untuk 
memberikan himbauan kepada 
calon wajib pajak tersebut 
untuk menyelesaikan 
kewajibannya membayar pajak, 
dalam prakteknya pajak Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) adalah 
pajak yang terkait langsung 
dengan tugas dan pekerjaan 
Notaris selaku Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). Hal 
tersebut terkait dengan adanya 
proses transaksi antara lain jual 
beli, hibah, tukar menukar. 

Bertitik tolak dari uraian 
tersebut di atas, maka dilakukan 
suatu penelitian dan 
menyusunnya dalam skripsi 
yang berjudul: “PERAN 
NOTARIS SELAKU PPAT 
DALAM PENERAPAN 
SISTEM SELF ASSESSMENT 
PADA PEMUNGUTAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN 
(BPHTB)” (Studi Kasus 
diwilayah Jakarta Timur). 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah diuraikan di 
atas, maka perumusan masalah 
yang dapat dikemukakan dalam 
penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran Notaris 
selaku PPAT dalam 
penerapan sistem self 
assessment pada pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) berkaitan dengan 
akta yang dibuatnya ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja 
yang muncul dalam 
penerapan sistem self 
assessment pada pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) oleh Notaris selaku 
PPAT berkaitan dengan akta 
yang dibuatnya serta cara 
mengatasinya? 

 

C. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan 
masalah dan tujuan penelitian, 
maka metode yang digunakan 
adalah pendekatan normatif 
yuridis. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan 
yuridis normatif. Penelitian ini 
ditujukan hanya pada peraturan-
peraturan tertulis atau bahan 
hukum lainnya, dimana 
penelitian ini lebih banyak 
dilakukan terhadap data yang 
bersifat sekunder yang ada di 
perpustakaan. 

Penelitian ini juga didukung 
dengan meneliti dan 
mengumpulkan data primer yang 
diperoleh langsung dari 
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narasumber.187 dalam hal ini 
pendekatan tersebut digunakan 
untuk menganalisa secara 
kualitatif tentang peran Notaris 
selaku PPAT dalam menerapkan 
sistem Self Assessment pada 
pemungutan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) berkaitan dengan akta 
yang dibuatnya di wilayah 
Jakarta Timur. 

Spesifikasi penelitian dalam 
penelitian karya ini berupa 
penelitian deskriptif analitis. 
Menurut Irawan Soehartono188 

penelitian ini melakukan analisis 
hanya sampai pada taraf 
deskripsi, yaitu menganalisis dan 
menyajikan fakta secara 
sistematis sehingga dapat lebih 
mudah untuk dipahami dan 
disimpulkan berkaitan dengan 
peran Notaris selaku PPAT 
dalam menerapkan system self 
assessment pada pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 
berkaitan dengan akta yang 
dibuatnya di wilayah Jakarta 
Timur, sedangkan analitis berarti 
mengelompokkan, 
menghubungkan dan memberi 
tanda dan mengevaluasi peran 
Notaris selaku PPAT dalam 
menerapkan system self 
assessment pada pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 
berkaitan dengan akta yang 
dibuatnya di wilayah Jakarta 
Timur. 

 

																																																													
187 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian 
Hukum (Jakarta : UI, 1986), hal.52 
188 Irawan Soehartono, 1999 Metode 
Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian 

D. PEMBAHASAN DAN 
ANALISIS 

Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris sejak awal lahirnya telah 
menimbulkan berbagai macam 
polemik karena adanya beberapa 
ketentuan dalam pasal-pasal 
undang-undang tersebut yang 
bersifat kontroversial. Salah satu 
diantaranya adalah mengenai 
keberadaan Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris, 
terutama setelah adanya 
Keputusan Mahkamah 
Konstitusi No 009-014/PUU-
III/2005 tanggal 13 September 
2005 tentang Pengujian UUJN 
terhadap UUD 1945. Ketentuan 
Pasal 15 ayat (2) huruf f 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris tersebut ternyata hingga 
saat ini tetap tidak bisa 
dilaksanakan baik oleh Notaris 
maupun oleh Badan Pertanahan 
Nasional. 

Berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung, terdapat 
karakter yuridis Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
yaitu:  

1. Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia 
Nomor 62 K / TUN / 

Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, 
(Bandung: Remaja Rosda Karya), hal.63 
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1988, tanggal 27 Juli 2001 
: 

“Bahwa akta-akta 
yang diterbitkan oleh 
PPAT adalah bukan 
Keputusan Tata Usaha 
Negara sebagaimana 
dimaksudkan dalam 
Pasal 1 Sub. 3 
Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1986, 
sehingga tidak dapat 
dijadikan objek 
sengketa Tata usaha 
Negara, karena 
meskipun dibuat oleh 
PPAT sebagai Pejabat 
Tata Usaha Negara, 
namun dalam hal ini 
Pejabat tersebut 
bertindak sebagai 
Pejabat Umum dalam 
bidang perdata” 

2. Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia
 Nomor  302 K / TUN 
/1999, tanggal 8 Pebruari 
2000 : 

PPAT adalah Pejabat 
Tata Usaha Negara 
karena melaksanakan 
urusan pemerintah 
berdasarkan Peraturan 
perundang-undangan 
(Pasal 1 ayat (2) 
Undang-undang 
nomor 5 tahun 1986, jo 
Pasal 19 PP nomor 10 
Tahun 1961 dan Pasal 
5 Peraturan Menteri 
Negara Agraria nomor 
10 Tahun 1961, akan 
tetapi (akta jual beli) 
yang dibuat oleh 
PPAT bukan 
merupakan Keputusan 
Tata Usaha Negara 

karena bersifat 
bilateral (kontraktual), 
tidak bersifat 
unilateral yang 
merupakan sifat 
Keputusan Tata Usaha 
Negara. 

Berdasarkan yurisprudensi 
Mahkamah Agung tersebut, 
maka karakter yuridis PPAT dan 
akta PPAT, yaitu : 

1. PPAT sebagai Pejabat Tata 
Usaha Negara, karena 
menjalankan sebagian urusan 
pemerintahan dalam bidang 
pertanahan atau dalam bidang 
pendaftaran tanah dengan 
membuat akta PPAT sesuai 
aturan hukum yang berlaku; 

2. Akta PPAT bukan 
merupakan Keputusan Tata 
Usaha Negara, meskipun 
PPAT dikualifikasikan 
sebagai Pejabat Tata Usaha 
Negara; 

3. Dalam kedudukan sebagai 
Pejabat Tata Usaha Negara, 
PPAT tetap bertindak sebagai 
Pejabat Umum dalam bidang 
Hukum Perdata;  

4. Akta PPAT tidak memenuhi 
syarat sebagai Keputusan 
Tata Usaha Negara, karena 
akta PPAT bersifat bilateral 
(kontraktual), sedangkan 
Keputusan Tata Usaha 
Negara bersifat unilateral. 

Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) atau yang disebut 
pejabat umum itu diangkat oleh 
Menteri Negara/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional dan 
masing-masing diberi daerah 
kerja tertentu. Dengan 
dinyatakannya Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) oleh 
Undang-undang Hak 
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Tanggungan itu sebagai Pejabat 
Umum, maka diakhiri keragu-
raguan mengenai penamaan, 
status hukum, tugas dan 
kewenangan Pejabat tersebut. 

Sesungguhnya didalam 
Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun juga telah disebutkan 
mengenai tugas Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, yaitu sebagai 
Pejabat yang berwenang untuk 
membuat akta pemindahan hak 
milik atas satuan rumah susun 
dan akta pembebanan hak 
tanggungan atas satuan rumah 
susun, tetapi undang-undang ini 
juga tidak menyebutkan dengan 
jelas penamaan dan status 
PPAT. Baru di dalam Undang-
undang Hak Tanggungan (UU 
No. 4 Tahun 1996) disebutkan 
dengan jelas mengenai 
penamaan, status dan kedudukan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) yaitu, sebagai Pejabat 
Umum. 

Dengan ditegaskannya 
nama, kedudukan dan status 
hukum Pejabat Pembuat Akta 
Tanah dalam Undang-undang 
Hak Tanggungan, maka 
selanjutnya ketentuan umum 
mengenai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah itu diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 menyatakan, bahwa 
dalam rangka pelaksanaan 
pendaftaran tanah, Kepala 
Kantor Pertanahan dibantu oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Kata-kata dibantu telah 

menimbulkan salah pengertian 
pada sementara Pejabat Pembuat 
Akta Tanah maupun BPN. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah 
seakan-akan adalah merupakan 
pembantu dalam arti bawahan 
Kepala Kantor Pertanahan. 
Tugas Pejabat Pembuat Akta 
Tanah membantu ke Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris Kantor 
Pertanahan, harus diartikan 
dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan pendaftaran tanah yang 
menurut Pasal 6 ayat (1) 
ditugaskan kepada Kepala 
Kantor Pertanahan. 

Pejabat Pembuat Akta 
Tanah mempunyai kedudukan 
yang mandiri, bukan sebagai 
pembantu pejabat lain. Kepala 
Kantor Pertanahan, bahkan 
siapapun tidak berwenang 
memberikan perintah kepadanya 
atau melarangnya membuat 
akta. Pelaksanaan tugas Pejabat 
Pembuat Akta Tanah sudah ada 
ketentuannya dalam Undang-
Undang 16 tahun 1985, Undang-
undang 4 tahun 1996, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 dan peraturan-peraturan 
hukum materil yang 
bersangkutan. Dalam pengertian 
itulah ketentuan Pasal 6 ayat 2 
tersebut harus diartikan. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, 
harus dibedakan antara 
pertanggung jawaban fungsional 
PPAT dari pengertian 
pertanggung jawaban hukum 
dan pertanggung jawaban 
professional PPAT. Dalam 
menjalankan fungsinya, PPAT 
tidak bertanggung jawab secara 
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fungsional kepada siapapun 
termasuk kepada Pejabat 
Pemerintah yang 
mengangkatnya. PPAT hanya 
bertanggung jawab secara 
hukum kepada Hakim di 
Pengadilan apabila ia disangka 
dan dituduh melakukan tindak 
pidana atau jika ia diminta 
bertanggung jawab secara 
professional menurut norma-
norma etika profesinya sendiri 
melalui Dewan Kehormatan atau 
Komisi Etika yang dibentuk oleh 
organisasi profesinya sendiri. 

Pelaksanaan jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah diatur 
dalam Pasal 19 sampai dengan 
Pasal 32 Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 37 
Tahun 1998. Akta Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, dibuat 
dengan bentuk yang ditetapkan 
oleh Menteri, dimana semua 
jenis akta itu diberi satu nomor 
urut yang berulang pada 
permulaan tahun takwim. 

Kewenangan Menteri 
Agraria/Kepala BPN untuk 
menentukan bentuk akta Pejabat 
pembuat Akta Tanah tersebut 
adalah kewenangan yang 
diberikan oleh dirinya sendiri, 
dan hal itu bermula dari 
menentukan bentuk akta hipotik 
dan mengatur hukum acara serta 
kekuatan hukum dari sertifikat. 

Kesalahan dan kekeliruan 
tersebut terus berlanjut, terutama 
bertalian atau yang berkenaan 
dengan akta-akta perjanjian 
yang bertalian dengan hak atas 
tanah, demikian pula halnya 
yang bertalian dengan pejabat 
yang berwenang membuat akta 

tersebut, antara lain 
sebagaimana termuat dalam 
Undang-Undang Rumah Susun 
Nomor 16 Tahun 1985, Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan, 
Perturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah. 

Berkaitan dengan 
kedudukkan Notaris dan PPAT 
selaku Pejabat Umum, kriteria 
Pejabat Umum berdasarkan 
undang-undang, maka dalam hal 
ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 1868 KUHPerdata, yang 
berbunyi: 

“Akta otentik ialah 
suatu akta yang di 
dalam bentuk yang 
ditentukan oleh 
undang-undang 
dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat 
umum yang 
berwenang untuk itu 
ditempat dimana akta 
itu dibuatnya”. 

Pasal ini merupakan sumber 
lahirnya dan keberadaan Pejabat 
Umum yang hanya menjelaskan 
batasan suatu akta. Pasal ini 
merupakan sumber lahirnya dan 
keberadaan Pejabat Umum yang 
hanya menjelaskan batasan 
suatu akta otentik, dan tidak 
menjelaskan siapa yang 
dimaksud dengan Pejabat 
Umum, batas wewenang dan 
tempat dimana Pejabat Umum 
itu berwenang serta bentuk 
aktanya. Suatu akta memperoleh 
stempel otentisitas, maka harus 
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dipenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam Pasal 1868 
KUHPerdata. 

Selanjutnya menurut Irfan 
Fachridin, Pasal 1868 
KUHPerdata secara implisit 
memuat perintah kepada 
pembuat undang-undang supaya 
mengatakan suatu undang-
undang yang mengatur perihal 
tentang Pejabat Umum, dimana 
harus ditentukan kepada siapa 
masyarakat dapat meminta 
bantuannya jika perbuatan 
hukumnya ingin dituangkan 
dalam suatu akta otentik.189 

Berikutnya menurut 
Wawan Setiawan mengatakan 
lahirnya akta otentik jika akta itu 
dibuat oleh atau dihadapan 
Pejabat Umum bukan 
berdasarkan undang-undang, 
sehingga dengan demikian bagi 
yang mempersoalkan apakah 
akta itu otentik atau bukan 
otentik hanya bisa dibantah 
dengan pembuktian bahwa akta 
tersebut bukan dari Pejabat 
Umum.190 

Apabila dilihat dari 
kenyataannya pengaturan dalam 
hukum positif yang merupakan 
produk hukum nasional, 
pengaturan Pejabat Umum 
hanya terdapat pada Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris, sebagai 
implementasi dari Pasal 1868 

																																																													
189 Irfan Fachridin, Kedudukan Notaris dan 
Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha 
Negara, Varia Peradilan 111 (1994), hal. 146 
190 Wawan Setiawan, Kedudukan dan 
Keberadaan Notaris Sebagai Pejabat 
Umum Serta Pejabat Pembuat Akta Tanah 
menurut Sistem Hukum dibandingkan 
dengan Pejabat Tata Usaha Negara, 

KUHPerdata, telah menunjuk 
Notaris selaku Pejabat Umum. 

Penjabaran kewenangan 
Notaris selaku Pejabat Umum 
antara lain dimuat dalam Pasal 
15 ayat (1), yang berbunyi: 

“Notaris berwenang membuat 
akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan 
ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan 
dan atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik 
menjamin kepastian tanggal 
pembuatan akta, menyimpan 
akta, memberikan grosse, 
salinan dan kutipan, semuanya 
itu sepanjang pembuatan akta-
akta atu tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada 
pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh undang-
undang.” 

A.W. Voor membagi pekerjaan 
Notaris menjadi 2 bagian, yaitu : 191 

1. Pekerjaan legal, yaitu 
pekerjaan yang 
diperintahkan oleh 
undang-undang. Pekerjaan 
ini merupakan tugas 
sebagai pejabat untuk 
melaksanakan sebagian 
kekuasaan Pemerintah, 
diantaranya yaitu: 
a) Memberi kepastian 

hukum; 

Makalah (Jakarta: 5 November 1997), hal. 
3. 

191 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-
serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta :PT 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), halaman 157 
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b) Membuat grosse yang 
mempunyai kekuatan 
eksekutorial; 

c) Memberi suatu 
keterangan dalam 
suatu akta yang 
menggantikan tanda 
tangan; 

d) Memberi kepatistian 
mengenai tanda tangan 
seseorang. 

2. Pekerjaan ekstra legal, 
yaitu pekerjaan yang 
dipercayakan padanya 
dalam jabatan itu. 
Pekerjaan ini merupakan 
tugas lain yang 
dipercayakan kepadanya 
untuk menjamin dan 
menjaga "Perlindungan 
Kepastian hukum” dalam 
arti setiap orang 
mempunyai hak dan 
kewajiban yang tidak bisa 
dikurangi atau ditiadakan 
begitu saja baik karena 
masih di bawah umuratau 
mengidap penyakit 
ingatan. Kehadiran 
seorang notaris dalam hal-
hal itu diwajibkan oleh UU 
dan ini adalah bukti 
kepercayaan pembuat UU 
kepada diri seorang 
Notaris 

Pekerjaan legal dan 
ekstra legal hanya dapat 
dilaksanakan oleh sebuah 
profesi yaitu orang-orang yang 
memiliki keahlian khusus dan 
dengan keahlian itu dapat 
menjalankan fungsi-fungsi 
pekerjaan legal dan ekstra legal. 
Berpijak pada ketentuan Pasal 
1868 KUHPerdata dan pendapat 
UU dan para ahli hukum tentang 
Pejabat Umum, maka dapat 

disimpulkan Pejabat Umum 
harus memenuhi kriteria yaitu: 

a) Pejabat Umum harus 
merupakan organ negara 
yang mandiri; 

b) Kewenangan Pejabat Umum 
untuk membuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan penetapan di 
bidang keperdataan, kecuali 
oleh peraturan umum Notaris 
dinyatakan tidak berwenang 
atau turut berwenang 
bersama pejabat lain; 

c) Peraturan umum, (algemene 
verordening) maksudnya 
adalah undang-undang, 
sehingga dengan demikian 
kewenangan pejabat umum 
harus diatur dalam bentuk 
undang-undang; 

d) Menjamin kepastian 
tanggalnya; 

e) Menyimpan asli aktanya; 
f) Memberikan grosse, salinan 

dan kutipan. 
Berkaitan dengan 

eksistensi Pejabat Pembuat Akta 
Tanah selaku Pejabat Umum, hal 
tersebut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan Jabatan 
PPAT dan pelaksanaannya 
dituangkan dalam Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 
1998. 

Suatu jabatan yang 
tidak terlepas dari Notaris, 
adalah jabatan Notaris sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT), yang sangat banyak 
keterkaitannya dalam hal 
perpajakan, tentu saja karena 
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PPAT sebagai pejabat yang 
berwenang membuat akta 
yang berkaitan seputar akta 
tanah, dimana pajak terhadap 
segala kegiatan mengenai 
pertanahan dan atau bangunan 
merupakan salah satu sumber 
pendapatan negara. 

Pengaturan ini masih 
menimbulkan banyak 
pertanyaan dalam 
pelaksanaannya, sehingga 
diharapkan adanya koordinasi 
yang baik dengan aparatur 
pajak untuk menutupi 
kekurangan tersebut dan tentu 
saja untuk selanjutnya 
dikemudian dan diharapkan 
diadakan penyempurnaan 
terhadap ketentuan-ketentuan 
tersebut. 

Tanggung jawab 
Notaris selaku PPAT sebagai 
mitra kerja pemerintah 
sangatlah berat, sebab 
disamping produk yang 
dihasilkan merupakan produk 
yang memiliki konsekuensi 
dibidang hukum, Notaris 
selaku PPAT juga 
berkewajiban mengamankan 
pemasukkan uang negara 
dibidang hukum, yaitu PPh 
Final dan BPHTB. Ini sering 
kali terjadi penyimpangan, 
sehingga merugikan negara 
dan tidak menutup 
kemungkinan Notaris selaku 
PPAT terlibat di dalamnya. 

Dalam hal transaksi 
jual beli tanah dan atau 
bangunan memang dituntut 
kehati-hatian dan tanggung 
jawab Notaris selaku PPAT 
sebagai mitra kerja 
pemerintah di front terdepan, 

yang diharapkan dapat menilai 
atau menafsir harga suatu 
bidang tanah, apakah wajar 
atau tidak. Diharapkan dalam 
peristiwa jual beli, hendaknya 
Notaris selaku PPAT tidak 
ikut serta dalam mengatur soal 
kesepakatan harga diantara 
penjual dan pembeli. 

Untuk mengetahui 
peranan Notaris selaku PPAT 
dalam penerapan sistem self 
assessment pada pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah 
(BPHTB) berkaitan dengan 
akta yang dibuatnya di 
Wilayah Jakarta Timur 
diadakan wawancara dikantor 
Notaris tempat saya bekerja, 
yaitu Notaris dan PPAT 
Hendiwi Setialinda 
Soehendro, SH, dengan 
alamat kantor di Jalan 
Pahlawan Revolusi No. I/5A, 
Pondok Bambu, Duren Sawit 
Jakarta Timur. 

Berdasarkan hasil 
penelitian di lapangan 
penerapan Self Assessment 
dengan responden 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah sudah baik, karena 
pengetahuan para 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah terhadap Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan 
sudah baik. 

Menurut responden 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, mereka mengetahui 
ketentuan peraturan BPHTB 
sebelumnya melalui sosialisasi 
yang dikoordinasi ketua 
IPPAT/INI Jakarta Timur. 
Pengetahuan para Notaris/PPAT 
tentang perkembangan 
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peraturan-peraturan BPHTB 
yang dikeluarkan Menteri 
Keuangan atau Direktur Jenderal 
Pajak juga melalui asosiasi 
seperti IPPAT Jakarta Timur 
(Ikatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah) atau INI Jakarta Timur 
(Ikatan Notaris Indonesia 
Cabang Jakarta Timur). 

Para Notaris/PPAT apabila 
mereka melakukan pengalihan 
hak atas tanah dalam 
menentukan besarnya Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan mengadakan 
penghitungan sendiri, yaitu 
besarnya pajak terhutang adalah 
5% x (Nilai Perolehan Obyek 
Pajak – Nilai Perolehan Obyek 
Pajak Tidak Kena Pajak), di 
mana Nilai Perolehan Obyek 
Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP) ditentukan secara 
regional tiap-tiap daerah, untuk 
wilayah provinsi DKI Jakarta 
sebesar Rp.80.000.000,- 
(delapan puluh juta rupiah).  
Setelah diadakan perhitungan 
dan diketahui jumlah pajak yang 
harus di bayar maka 
Notaris/PPAT memberitahukan 
kepada wajib pajak dengan 
menyerahkan blanko SSPD-
BPHTB dan meminta untuk 
sesegera mungkin 
membayarnya.192 

Pada umumnya para 
petugas/pegawai sudah 
mengetahui dasar-dasar yang 
digunakan dalam penghitungan. 
Mereka juga mengetahui rumus 
untuk menghitung Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 

																																																													
192 Hendiwi Setialinda Soehendro, 
Wawancara, Notaris/PPAT di wilayah 
Jakarta Timur, tanggal 04 Desember 2018 

Bangunan, sehingga dapat 
dikatakan bahwa para 
Petugas/Pegawai telah 
mengetahui menerapkan Self 
Assessment dengan baik, beda 
halnya dengan kantor 
perpajakan karena sebelum 
mereka diangkat sebagai 
petugas/pegawai sebelumnya 
telah ada pendidikan mengenai 
Pajak khususnya BPHTB dan 
peraturan-peraturan baik itu 
Undang-undang dan peraturan 
pelaksanaan lainnya secara 
otomatis akan dipelajari dan 
diketahui sepanjang mereka 
masih aktif bekerja di instansi 
Direktorat Jenderal Pajak. 

Kontribusi pendapatan 
dari Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan terhadap 
pembangunan di Kota Jakarta 
Timur cukup signifikan. 
Mengingat Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan 
merupakan sumber pendapatan 
daerah yang cukup potensial, 
maka agar potensi tersebut bisa 
dioptimalkan Pemerintah 
Daerah Kota Jakarta Timur 
menerapkan kebijakan untuk 
melaksanakan reformasi 
perpajakan, yaitu dengan Self 
assesment. 

  Sebenarnya pemerintah telah 
memberi kemudahan kepada 
para Wajib Pajak untuk 
menghitung sendiri pajak yang 
harus disetorkan. Dalam 
BPHTB sistem yang digunakan 
dalam penghitungan adalah full 
Self Assessment, pada full Self 
Assessment, proses dan hak 
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menetapkan sudah berada pada 
pihak Wajib Pajak. Proses dan 
hak menetapkan ini diwujudkan 
dalam mengisi SSPD-BPHTB 
secara baik dan benar kemudian 
membayar sendiri di bank DKI 
yang ditunjuk dan 
menyampaikan lembar ke 1 - 4 
SSPD-BPHTB tersebut ke 
Kantor Dispenda wilayah 
kecamatan sesuai obyek tanah. 

  Pengisian secara baik dan 
benar oleh Wajib Pajak dijamin 
oleh undang-undang seperti 
diatur dalam Pasal 12 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2000 yang telah di ubah 
menjadi Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 yang 
menyatakan: "Jumlah pajak 
yang terutang menurut Surat 
Pemberitahuan yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak 
adalah jumlah pajak yang 
terutang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan". Namun kenyataan 
yang terjadi di lapangan, banyak 
Wajib Pajak yang tidak mau 
repot-repot menghitung sendiri 
jumlah pajak yang terutang, 
mereka menyerahkan kepada 
pihak lain yaitu kepada 
Notaris/PPAT atau kepada 
pegawainya.193 

Menurut Pasal 88 
Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009, tarif pajak Bea 
Perolehan Hak atas tanah dan 
Bangunan ditetapkan sebesar 
5 % (lima persen), sedangkan 
dasar pengenaan dan cara 
penghitungan pajak Bea 
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Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan diatur dalam Pasal 
89 Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009. 

Sistem pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan adalah Self 
Assessment dimana Wajib 
pajak diberi kepercayaan 
untuk menghitung dan 
membayar sendiri pajak yang 
terutang dengan 
menggunakan Surat Setoran 
Pajak Daerah - Bea Perolehan 
Hak atas tanah dan Bangunan, 
dan melaporkannya tanpa 
mendasarkan diterbitkannya 
surat ketetapan pajak. 
Sebagian besar pada 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah di Jakarta Timur telah 
melaksanakan Self 
Assessment, sedangkan pada 
Wajib Pajak sebagian besar 
masih mengikuti hasil 
penghitungan Notaris/PPAT 
atau pegawainya. Wajib Pajak 
menganggap bahwa hitungan 
yang ditetapkan 
Notaris/PPAT telah sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Self assesment dalam 
bidang perpajakan perlu 
disosialisasikan tidak hanya 
Wajib Pajak saja, namun harus 
disosialisasikan kepada 
seluruh masyarakat. cara 
sosialisasi yang bisa ditempuh 
adalah bekerja sama dengan 
pemerintah desa/kelurahan 
sampai ke tingkat Rukun 
Tetangga (RT) dan dengan 
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Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang mempunyai 
perhatian terhadap 
permasalahan reformasi 
perpajakan. Hal ini perlu 
dilakukan, karena masih 
banyaknya masyarakat yang 
belum mengetahui BPHTB. 

Masyarakat biasanya 
hanya mengetahui SPPT PBB, 
bahkan ada yang beranggapan 
BPHTB itu disamakan dengan 
SPPT PBB juga adanya 
anggapan yang keliru pada 
sebagian masyarakat, yang 
menganggap Surat 
Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT) sebagai 
bukti kepemilikan dan adanya 
transaksi-transaksi jual beli 
dan pemindahan hak di bawah 
tangan. 

Banyaknya orang yang 
telah mengenal pajak pada 
masyarakat kita belum pada 
pengertian masyarakat sadar 
pajak. Sadar pajak bisa dilihat 
dari 2 (dua) sisi yaitu sadar 
untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan dan sadar tentang 
hak untuk menerima 
pelayanan publik yang 
dibiayai dari pajak. Kedua sisi 
tersebut merupakan sisi yang 
sukar untuk dipisahkan. Jika 
masyarakat telah sadar pajak 
dengan kesadaran yang tinggi, 
ini tidak hanya sadar untuk 
memenuhi kewajiban 
perpajakan saja, tetapi juga 
akan memelihara intrastruktur 
dan manfaat lainnya yang 
dibiayai oleh pajak, sehingga 
memiliki rasa memiliki (sense 
of belonging). 

Berkaitan dengan 
adanya kedua sisi tersebut, 
jika wajib pajak telah 
memenuhi kewajibannya 
untuk membayar pajak 
sebaliknya pemerintah 
harusnya memenuhi 
pelayanan yang dibiayai dari 
pajak. Jika dikaitkan dengan 
teori-teori yang ada mengenai 
perpajakan, menurut teori 
bakti yang menyatakan bahwa 
negara mempunyai hak 
mutlak untuk memungut pajak 
sebagai tanda bukti bakti 
kepada negara maka orang 
yang mempunyai 
kewajiban/warganya agar 
membayar pajak. Hal ini 
sudah sesuai dengan 
kenyataan yang ada, dimana 
orang yang mempunyai 
kewajiban (melakukan 
peralihan atau mempunyai hak 
atas tanah) dituntut untuk 
membayar pajak pada negara. 

Dari penerapan Self 
Assessment juga masih dirasa 
kurang adanya permasalahan 
dedikasi dan profesionalisme 
aparat pajak sendiri, karena 
mereka sering kali dalam 
pelayanan kurang cepat dalam 
menangani permasalahan, 
Wajib Pajak merasa kurang 
puas karena harus menunggu 
saat yang terkadang tidak bisa 
diperkirakan kapan selesai 
permasalahan tersebut. 

Kelemahan dari pihak 
Kantor Unit Pelayanan Pajak 
Daerah (UPPD) disetiap 
wilayah kecamatan di DKI 
Jakarta sebagai institusi yang 
menangani pajak adalah 
kurangnya sosialisasi 
kebijakan reformasi 
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perpajakan kepada 
masyarakat luas. Terdapat 
perbedaan syarat pelaporan 
maupun ketentuan karena 
belum adanya PP atas Perda 
DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 
2010. Meskipun mereka 
menyatakan bahwa mereka 
telah melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat, namun 
masih banyak pula masyarakat 
yang belum mengetahui 
reformasi kebijakan di bidang 
perpajakan. 

Berdasarkan 
pengamatan sekilas pada 
masyarakat khususnya pada 
masyarakat yang awam, 
mereka tidak tahu kalau ada 
pemenuhan pembayaran 
BPHTB apabila terjadi 
peralihan hak atas 
tanah/bangunan dan 
pemenuhan 
pembayaran/pelaporan 
tersebut self assesment. 

Berbagai upaya yang 
berkaitan dengan peningkatan 
kesadaran masyarakat dalam 
membayar pajak harus terus 
dilakukan, termasuk dalam hal 
sosialisasi mengenai BPHTB. 
Guna mendapatkan hasil yang 
lebih optimal, upaya 
sosialisasi memerlukan 
terobosan pemikiran yang 
lebih kreatif dan inovatif 
bukan saja pada metodenya 
tetapi justru pada konsep 
pelayanan itu sendiri. 

Harus diakui dibalik 
berbagai permasalahan 
perpajakan yang berkaitan 
dengan Notaris selaku PPAT, 
maka dapat diketahui bahwa 
dengan adanya kegiatan 

mengenai pertanahan dan atau 
bangunan merupakan salah 
satu sumber pendapatan 
negara. 

Pengaturan ini masih 
menimbulkan banyak 
pertanyaan dalam 
pelaksanaannya, sehingga 
diharapkan adanya koordinasi 
yang baik dengan aparatur 
pajak untuk menutupi 
kekurangan tersebut dan tentu 
saja untuk selanjutnya 
dikemudian hari diharapkan 
diadakan penyempurnaan 
terhadap ketentuan-ketentuan 
tersebut. 

Dalam hal transaksi 
jual beli tanah dan atau 
bangunan memang dituntut 
kehati-hatian dan tanggung 
jawab Notaris selaku PPAT 
sebagai mitra kerja 
pemerintah di front terdepan, 
yang diharapkan dapat menilai 
atau menafsir harga suatu 
bidang tanah, apakah wajar 
atau tidak. Diharapkan dalam 
peristiwa jual beli, hendaknya 
Notaris selaku PPAT tidak 
ikut serta dalam mengatur soal 
kesepakatan harga diantara 
penjual dan pembeli. 

Harus diakui dibalik 
berbagai permasalahan 
perpajakan yang berkaitan 
dengan Notaris selaku PPAT, 
maka dapat diketahui bahwa 
dengan adanya kewajiban-
kewajiban perpajakan baik 
secara umum maupun khusus, 
tanggung jawab Notaris 
selaku PPAT menjadi semakin 
berat karena ini berkaitan 
dengan sanksi-sanksi yang 
diberikan oleh undang-undang 
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dalam hal apabila Notaris 
selaku PPAT Ialai dalam 
melaksanakan kewajibannya 
sebagai perantara antara 
Aparatur pajak dengan Wajib 
Pajak. 

Adanya kesadaran dan 
kepatuhan hukum diharapkan 
terbentuk melalui penyuluhan 
dari aparatur pajak. 
Kewajiban aparatur pajak 
ditekankan pada memberi 
penyuluhan, informasi dan 
penerangan pada Notaris 
selaku PPAT maupun pada 
wajib pajak agar kesadaran 
para pihak tersebut meningkat 
serta diharapkan para aparatur 
pajak tidak memberikan 
kesempatan bagi Notaris 
selaku PPAT yang akan 
berniat merekayasa harga 
transaksi jual beli tanah dan 
atau bangunan, seperti yang 
selama ini sering dilakukan 
oleh oknum-oknum pajak. 

Memberikan 
pelayanan yang maksimal, 
cepat dan simpatik kepada 
masyarakat yang menjadi 
klien merupakan salah satu 
kunci keberhasilan Notaris 
selaku PPAT. Hal-hal seperti 
itu sangat berkesan bagi 
masyarakat. Biasanya kesan 
yang mereka peroleh ketika 
berurusan dengan Notaris 
akan cepat berkembang dari 
mulut ke mulut di antara 
mereka. Bila seorang Notaris 
yang berkantor di wilayah 
tersebut sudah berhasil 
menarik simpati masyarakat 
sekitarnya, maka masyarakat 
sekitarnya pun akan 
berdatangan ke kantornya. 

Dalam hal memberi 
keterangan mengenai 
pengenaan pajak terhadap 
suatu transaksi di kantornya 
seorang Notaris selaku PPAT 
haruslah jelas dan transparan, 
sehingga tidak menimbulkan 
kecurigaan ataupun selisih 
pendapat diantara keduannya. 

Hal tersebut sebaiknya 
seorang yang menjabat 
sebagai Notaris selaku PPAT, 
semestinya memiliki 
integritas moral yang tinggi, 
tidak terpengaruh oleh godaan 
apa pun daiam menerapkan 
ketentuan aturan yang 
berlaku. Karena seorang 
Notaris selaku PPAT harus 
teguh memegang moralitas 
dan tahan godaan. 

Faktor kehati-hatian 
dan kejelian juga harus dan 
wajib dimiliki oleh setiap 
Notaris selaku PPAT sehingga 
mampu mengemban tugas 
dengan baik, mengingat 
profesi Notaris selaku PPAT 
yang walaupun sebagai 
pejabat umum negara tapi 
tidak mengenal kebal hukum. 

Faktor-Faktor Penghambat 
Dalam Penerapan Sistem Self 
Assessment Pada Pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB). 

1. Faktor penghambat yang ada 
di lapangan adalah:  
a) Faktor Sumber Daya 

Manusia (SDM) 
Faktor Sumber Daya 
Manusia (SDM) adalah 
masih kurangnya SDM 
yang berkualitas yang 
dimiliki oleh pegawai 
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Dispenda seksi PBB dan 
BPHTB dalam hal 
proses validasi Bea 
Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 

b) Faktor Tingkat 
Kesadaran Wajib Pajak 
Faktor Tingkat 
Kesadaran Wajib Pajak 
adalah masih banyak 
wajib pajak yang tidak 
jujur atau tidak mau 
bayar pengeluaran 
besar. Seperti pada 
pembayaran pajak 
Wajib Pajak membayar 
pajak berdasarkan 
NJOP (Nilai Jual Objek 
Pajak) yang seharusnya 
berdasarkan berapa 
harga transaksi yang 
disepakati atau 
berdasarkan Nilai 
Perolehan Obkjek Pajak 
(NPOP). 

2. Faktor penghambat lainnya 
yang sering menghambat 
kinerja seorang Notaris dalam 
kaitannya dengan pembuatan 
akta peralihan hak adalah 
dengan ditetapkannya Nilai 
Jual Obyek Pajak (NJOP) 
PBB, permasalahan penentuan 
nilai jual obyek tanah terhadap 
transaksi jual beli, yang tertera 
pada Surat Setor Pajak (PPh), 
sering kali dipermasalahkan 
oleh kantor Pelayanan Pajak 
maupun kantor dispenda 
(BPHTB). Karena fiskus tidak 
mau menerima harga transaksi 
di bawah NJOP maupun yang 
sama persis dengan Nilai Jual 
Obyek Pajak (NJOP). Mereka 
mempunyai pemikiran harga 
transaksi itu harus harga pasar, 

yang mana harga pasar 
ditentukan oleh pihak fiskus 
sendiri, bukan harga pasar atau 
harga transaksi yang disepakati 
wajib pajak (dalam hal ini 
penjual dan pembeli). 

Analisis Penerapan Sistem Self 
Assessment Pemungutan 
BPHTB Dalam Kasus Posisi 

1. Jual Beli Subjek Orang 
Pribadi 

Terjadi transaksi jual beli 
tanah dan bangunan di daerah 
Jakarta Timur pada tanggal 30 
Januari 2018, yaitu Tuan A 
menjual tanah dan bangunan 
kepada Tuan B, dengan harga 
transaksi Rp.500.000.000,- 
(lima ratus juta  rupiah). Yang 
mana NJOP PBB tahun 2018, 
belum di ketahui nilainya, 
karena belum keluar dan/atau 
diterbitkannya SPPT-PBB 
Tahun 2018, dan biasanya 
keluar pada akhir Pebruari atau 
bulan Maret 2018. Dan 
berdasarkan NJOP PBB tahun 
2017 yang ada NJOP nya 
adalah sebesar 
Rp.400.000.000,-(empat ratus 
juta rupiah). 

Maka perhitungan 
pajaknya berdasarkan harga 
transaksi adalah sebagai 
berikut : 

    Pajak penjual (PPh final) 
 = Harga Transaksi x 
2,5%  

    
 
Rp.500
jt x 
2,5%   
= 
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Rp.12.
500.00
0,- 

(Tarif PPh final 2,5% 
berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun   
2016). 

Pajak pembeli (BPHTB)
 = (Harga transaksi – 80 
jt) x 5% 

(Rp.500jt – 80jt) x 5%= 
Rp.21.000.000,- 

Pajak telah dibayarkan 
pembayaran telah dilunasi 
pembeli kepada penjual dan akta 
jual beli pun telah di tanda-
tangani para pihak dihadapan 
PPAT setempat. 

Permasalahan yang sering terjadi 
: 

1. Pada saat proses validasi 
pajak (pelaporan pajak), 
pihak pajak (KPP dan 
Dispenda) tidak mau 
menerima berkas masuk 
dengan alasan NJOP PBB 
tahun 2018 belum keluar. 

2. Kalaupun mau menerima 
hasil validasinya diberikan 
setelah NJOP PBB 2018 
keluar atau Wajib Pajak 
harus membuat Pernyataan 
apabila nanti ada kenaikan 
NJOP PBB Tahun 2018 
maka harus membayar 
kurang bayarnya dan 
dendanya juga. Sebelumnya 
dari pihak Notaris selaku 
PPAT juga sudah 
mengajukan surat 
permohonan kepada 
Dispenda setempat untuk 
minta dikeluarkan Surat 
Keterangan NJOP tahun 

2018 sebelum akta jual beli 
di tanda-tangani, tapi 
Dispenda belum bias 
mengeluarkan Surat 
Keterangan NJOP tahun 
2018 dengan alasan belum 
keluar resmi (kepastian 
nilai) dan di tanda 
tanganinya pergub DKI 
Jakarta mengenai penetapan 
NJOP tahun 2018.  Sebagai 
PPAT pembuat akta tanah 
ini menjadi dilemma karena 
disatu sisi peraturan BPN 
akta jual beli harus segera 
didaftarkan kekantor 
pertanahan paling lambat 7 
(tujuh) hari dari akta jual 
beli di buat (tertanggal di 
akta jual beli). Jika telat 
maka PPATnya akan 
mendapat surat teguran dari 
BPN. 

3. Jangka waktu untuk 
pelaporan pajak (validasi) 
pajak biasanya 3 – 7 hari 
kerja, sering kali lebih dari 7 
hari kerja bahkan sampai 1 
(satu) bulan lamanya, 
dengan alasan belum di cek 
kelapangan, tidak ada 
petugasnya, berkasnya ada 
di petugas T tetapi 
petugasnya tidak masuk 
karena sakit atau alasan 
lainnya. Ini sangat 
merugikan wajib pajak yang 
harus bolak balik kekantor 
pajak menanyakan hasilnya, 
apabila di hubungi kantor 
pajak salurannya selalu 
sibuk, sehingga wajib pajak 
tidak mendapatkan 
kepastian informasi. 

4. Apabila dikirimkan Surat 
Tagihan Kurang Bayar yang 
dikeluarkan Dispenda 
setempat karena kenaikan 
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NJOP tahun 2018, tidak 
serta merta langsung 
dikeluarkan setelah NJOP 
PBB tahun 2018 keluar, 
tetapi bisa setahun kemudian 
bahkan lebih, karena sudah 
berlalu petugas pajak pun 
menganggap belum ada 
masalah, permasalahan 
datang apabila kantor 
dispenda akan diaudit dari 
pusat atau mau buat laporan 
ke pusat, baru dirapikan 
laporannya dan dikirimlah 
tagihan apabila ada wajib 
pajak yang kurang bayar. 
Hal ini tentu merugikan 
Wajib Pajak yang 
mendapatkan Surat Tagihan 
Kurang Bayar setahun 
kemudian, karena di 
samping ada kurang bayar, 
pihak pajak (fiskus) 
menetapkan denda telat 
bayar 2% per bulannya dan 
apabilasetahun 12 bulan, 
maka Wajib Pajak 
dikenakan denda 24% dari 
kurang bayarnya dan pokok 
tagihan kurang bayar karena 
kenaikan NJOP. 

Analisa: 

1. Notaris selaku PPAT harus 
menerangkan dan 
memberitahukan sejelas-
jelasnya terlebih dahulu, 
kondisi situasi  apabila 
maumelakukan transaksi di 
awal tahun, karena tetap 
harus memperhatikan NJOP 
tahun berjalan, karena 
walaupun harga transaksi 
sudah tertulis secara nyata 
dan serah terima dengan 
penjual dan pembeli beres 
dengan harga transaksi yang 
sudah disepakati, tetapi 

ketentuan pajak pun tetap 
berlaku yaitu apabila harga 
transaksi lebih kecil dari 
NJOP maka yang digunakan 
perhitungan adalah harga 
NJOP tahun berjalan. 
Berdasarkan ketentuan 
Perda DKI Jakarta Nomor 
18 tahun 2010 tentang 
BPHTB, dalam Pasal 5 
tentang dasar pengenaan 
pajak yang berbunyi sebagai 
berikut : 

(1) Dasar pengenaan Bea 
Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
adalah Nilai Perolehan 
Objek Pajak. 

(2) Nilai Perolehan Objek 
Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
dalam  

a. jual beli adalah harga 
transaksi ;  

b. tukar menukar 
adalah nilai pasar;  

c. hibah adalah nilai 
pasar;  

d. hibah wasiat 
adalah nilai pasar;  

e. waris adalah nilai 
pasar;  

   -sampai 
dengan huruf n adalah 
nilai pasar dan/atau 

o. penunjukan 
pembeli dalam 
lelang adalah harga 
transaksi yang 
tercantum dalam 
risalah lelang.  

(3) Apabila Nilai Perolehan 
Objek Pajak 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a 
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sampai dengan huruf o 
tidak diketahui atau 
lebih rendah daripada 
NJOP yang digunakan 
dalam pengenaan Pajak 
Bumi dan Bangunan 
pada tahun terjadinya 
perolehan, dasar 
pengenaan yang dipakai 
adalah NJOP Pajak 
Bumi dan Bangunan. 

(4) Dalam hal NJOP Pajak 
Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) belum 
ditetapkan pada saat 
terutangnya pajak, 
NJOP Pajak Bumi dan 
Bangunan dapat 
didasarkan pada surat 
keterangan NJOP Pajak 
Bumi dan Bangunan.  

(5) Surat Keterangan NJOP 
Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
adalah bersifat 
sementara. 

(6) Surat Keterangan NJOP 
Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dapat diperoleh dari 
kantor pelayanan pajak 
atau instansi yang 
berwenang sesuai 
dengan ketentuan 
Peraturan perundang-
undangan. 

(7) Besarnya Nilai 
Perolehan Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp 
80.000.00000 (delapan 
puluh juta rupiah).  

(8) Dalam hal perolehan 
hak karena waris atau 
hibah wasiat yang 
diterima orang pribadi 
yang masih dalam 
hubungan keluarga 
sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu 
derajat ke atas atau satu 
derajat ke bawah 
dengan pemberi hibah 
wasiat atau waris 
termasuk suami/istri, 
Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp 
350.000.000,00 (tiga 
ratus lima puluh juta 
rupiah).  

(9) Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP) 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dan ayat 
(8) dapat ditinjau atau 
dievaluasi kembali 
setiap tahun dengan 
Peraturan Gubernur 
setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

Karena system self assessment 
pajak ini maka Wajib Pajak lah 
yang harus aktif melaporkan 
kewajiban perpajakannya dan 
apabila tidak membayarkan dan 
melaporkannya maka Wajib 
Pajak juga yang menanggung 
akibatnya, yaitu pengenaan 
denda dan sanksi lainnya. 

-Notaris selaku PPAT (pembuat 
akta), apabila para pihak (penjual 
dan pembeli) menerima resiko 
dikemudian hari, yaitu adanya 
tagihan kurang bayar akibat 
kenaikan NJOP tahun berjalan 
dan dikenakan denda 
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keterlambatannya, dan para 
pihak tetap melakukan transaksi 
karena adanya keperluan 
mendesak para pihak, maka 
Notaris selaku PPAT pun sebagai 
persyaratan yang harus 
dilampirkan untuk pelaporan 
pajak menyuruh membuat surat 
pernyataan para pihak (Penjual 
dan Pembeli) sudah mengetahui 
resiko yang terjadi dan sanggup 
membayar apabila ada dan atau 
menerima surat tagihan kurang 
bayar dikemudian hari dari 
instansi pajak setempat. 

-Dengan adanya surat pernyataan 
kesanggupan bayar apabila ada 
kurang bayar akibat kenaikan 
NJOP dari wajib pajak, maka 
validasi/pelaporan pajak dapat 
diterima oleh dispenda. Dan 
proses peralihan balik nama pun 
bisa di daftarkan di kantor 
pertanahan setempat. 

2. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Peraturan Jabatan 
PPAT, Pasal 40 ayat (1) yang 
berbunyi : 

“selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak 
tanggal ditanda-tanganinya 
akta yang bersangkutan, 
PPAT wajib menyampaikan 
akta yang dibuatnya berikut 
dokumen-dokumen yang 
bersangkutan kepada Kantor 
Pertanahan untuk didaftar.” 

Dikarenakan lamanya proses 
pelaporan (validasi) pajak (PPh 
dan BPHTB) dari dua instansi 
yang berbeda yaitu pihak KPP 
dan dispenda bisa lebih dari 2 - 7 
hari kerja, sudah pasti ketentuan 
pasal 40 ayat (1) tersebut diatas 

tidak dapat terpenuhi karena 
belum selesainya validasi pajak 
dari instansi terkait. Dan 
karenanya notaris selaku ppat 
harus membuat pernyataan telat 
daftar di Kantor Pertanahan 
karena lamanya proses validasi 
pajak pada saat pendaftaran 
peralihan haknya (balik nama), 
sebagai syarat dan lampiran agar 
berkas pendaftaran dapat 
diproses di Kantor Pertanahan, 
dan agar tidak mendapat surat 
teguran dari BPN. 

3. Wajib Pajak atau kuasanya sudah 
menjalankan system self 
assessment perpajakan secara 
benar, setelah dibayarkan pajak 
WP langsung melaporkan bukti 
bayar pajaknya, tapi kinerja 
wajib pajak masih ribet saja tidak 
dapat menyelesaikan validasi 
(penelitian) /pelaporan pajak 
dalam waktu sesingkat mungkin, 
sebagaimana Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah dalam 
Pasal 29 ayat (3) : 

“Proses penelitian atas 
SSPD BPHTB sebagaimana 
pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 1 (satu) hari 
kerja sejak diterimanya 
secara lengkap SSPD 
BPHTB untuk penelitian 
ditempat” 

-.Tetapi pada kenyataannya 
persyaratan untuk 
pelaporan/penelitian (validasi) 
telah Wajib Pajak penuhi, waktu 
penyelesaian validasi/pelaporan 
masih memakan waktu yang 
lama, dengan berbagai macam 
alasan dari pihak fiskus. Baiknya 
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kinerja fiskus pun dapat 
diperbaiki dalam sistem maupun 
prosedurnya. 

4. Dengan diterimanya Surat 
Tagihan Kurang Bayar oleh 
Wajib Pajak setahun kemudian 
sudah pasti membuat Wajib 
Pajak bingung karena jumlahnya 
besar menurut Wajib Pajak dan 
dikenakan denda juga. Akhirnya 
Wajib Pajak pun meminta 
keterangan dan penjelasan dari 
Notaris selaku PPAT kenapa 
Wajib Pajak menerima surat 
tagihan tersebut dan harus segera 
melunasi. Setelah diberikan 
penjelasan karena Wajib Pajak 
sudah membuat pernyataan 
sanggup membayar kurang bayar 
dan ternyata ada kenaikan NJOP 
tahun 2018, misalkan NJOP 
2018 Rp.550.000.000,- maka ada 
kurang bayar Rp.50jt karena 
kenaikan NJOP. Perhitungannya 
: 

 Kurang bayar BPHTB Rp.50 jt x 
5% = Rp.2.500.000,- 

 Denda 2 % x 12 bln x 2.500.000,-
  = Rp.  600.000,- 

 Yang harus dibayar  
   = 
Rp.3.100.000,- 

 Wajib dibayar sebelum tanggal 
30 Januari 2019, apabila lewat 
maka dendanya pun akan 
bertambah lagi perhitungannya. 

 -Apabila Wajib Pajak merasa 
keberatan terhadap sanksi denda, 
maka Wajib Pajak dapat 
mengajukan keberatan ke 
dispenda dan membuat surat 
permohonan penghapusan denda 
keterlambatan dikarenakan 
denda sangat memberatkan 

Wajib Pajak, apabila disetujui 
maka Wajib Pajak hanya 
membayar kurang bayar pokok 
nya saja akibat kenaikan NJOP 
2018, yaitu sebesar 
Rp.2.500.000,-. 

2. Jual Beli – Pembeli Badan 
Hukum ( PT ) 

Tuan A menjual tanah dan 
bangunan dalam bentuk Ruko 3 
lantai kepada PT. G, dengan 
sertipikat Hak Guna Bangunan. 
Tuan A dan PT. G mendatangi 
Kantor Notaris untuk membuat 
akta peralihannya (Jual Beli), 
yang menurut keterangannya 
semua biaya pengurusan 
termasuk pajak-pajak yang 
terjadi menjadi tanggungan PT. 
G selaku pembeli. Dari awal ke 
kantor notaris pihak penjual dan 
pembeli memberikan keterangan 
bahwa harga transaksi sesuai 
dengan NJOP saja karena sudah 
menjadi kesepakatan penjual dan 
pembeli. Pihak Notaris pun 
menlihat data-data yang 
diberikan para pihak, sertipikat 
tanah, PBB tahun berjalan, dan 
data-data para pihak lainnya. 
Ternyata ada perbedaan luas 
bangunan yang sangat yang 
tertera di SPPT-PBB dengan 
kenyataan bentuk bangunan ruko 
sekarang, yaitu luas bangunan 
yang tertera di SPPT PBB tertulis 
seluas 60 m2, sedangkan fisik 
bangunan adalah bangunan ruko 
3 lantai, dan luas bumi di PBB 
sama seperti luas yang tertera di 
sertipikat yaitu 100 m2 itu tidak 
ada masalah. NJOP PBB yang 
tertera adalah Rp.400 juta. 

Permasalahan : 
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1. para pihak (penjual dan pembeli) 
tidak jujur dalam memberikan 
keterangan kepada notaris, 
mengenai harga transaksi atau 
kesepakatan lainnya, untuk 
mengurangi biaya pajak maupun 
pengurusan balik namanya. 

2. Setelah pajak dibayarkan, pihak 
notaris selaku kuasa penjual dan 
pembeli melaporkan (validasi) 
pajak yang sudah dibayarkan, 
petugas pajak (fiskus) pun 
melakukan cek lapangan (survei 
ke lokasi), dan ditemukan 
perbedaan luas bangunan di surat 
(SPPT PBB) tidak sama dengan 
kenyataan fisik yang ada dan 
akan dibuat surat tagihan kurang 
bayarnya. 

3. Menjadi dilema pihak notaris 
selaku ppat karena jual beli 
adalah kesepakatan yang telah 
terjadi antara para pihak (penjual 
dan pembeli), maka notaris pun 
tidak berhak menentukan harga 
transaksi, karena apabila 
notaris/ppat ini tidak mau 
membuat aktanya, maka para 
pihak dapat mencari notaris/ppat 
lain yang mau membuat akta jual 
belinya. 

Analisa : 

1. Sebagai Notaris pasti 
memberikan penjelasan yang 
baik sesuai dengan aturan yang 
berlaku, seperti karena luas 
bangunannya berbentuk ruko 
sudah pasti bertingkat, 
sedangkan luas bangunan di 
SPPT PBB hanya tertulis 60 m2 
yang hanya untuk 1 lantai 
(bangunan tidak bertingkat), 
kalau para pihak tetap 
menggunakan harga transaksi 
sesuai NJOP PBB pasti akan ada 

kurang bayar pajak dan denda 
yang akan diberikan instansi 
pajak.  

2. Tetapi PT. G selaku pembeli 
tetap bersikeras tetap 
menggunakan harga transaksi 
sesuai NJOP, mengenai cek 
lapangan nanti pihak PT. G 
(pembeli) yang menanganinya 
karena fisik tanah dan 
bangunannya pun sekarang 
sudah dikuasai dan ditempati 
oleh PT. G. Pada saat fiskus 
melakukan cek lapangan pun PT. 
G sudah melakukan persiapan 
untuk bernegosiasi dengan 
petugas survei ke lokasi tanah, 
karena PT. G sudah pernah 
melakukan transaksi jual beli 
juga di wilayah yang lain dan 
permasalahannya pun sama. 
Oknum siapa yang tidak tergiur 
dengan uang tunai yang langsung 
masuk ke kantong petugas survei 
lokasi. Negosiasi pun berjalan 
lancar dan survei lokasi tanah 
dan bangunan pun ditutup 
dengan berita acara sesuai dan 
tidak ada kurang bayar pajak. 
Hasil validasi pajaknya bisa 
diambil 2-3 hari kemudian, 
karena harus ditanda tangani 
kepala bagian terlebih dahulu. 

3. Notaris selaku ppat sudah 
menjelaskan dan memberikan 
masukan agar harga transaksi 
tidak sesuai NJOP karena dilihat 
dari bentuk bangunan saja sudah 
terlihat berbeda jauh, apa 
setidaknya dinaikan 20 % - 30 %, 
tetapi para pihak tidak mau dan 
sudah mengetahui segala 
resikonya, maka pihak notaris 
selaku ppat pun tidak bisa 
memaksa para pihak karena 
harga transaksi yang terjadi 
adalah kesepakatan para 
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pihak, notaris/ppat hanya 
membuat aktanya saja 
(melegalkan transaksi yang 
sudah terjadi antara penjual dan 
pembeli).  

Sebagaimana Pasal 1457 KUH 
Perdata : 

Jual beli adalah suatu 
persetujuan, dengan mana 
pihak satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan 
suatu kebendaan, dan pihak 
lain untuk membayar harga 
yang dijanjikan. 

Pasal 1458 KUH Perdata : 

Jual beli dianggap telah 
terjadi antara kedua 
belah pihak, segera 
setelah orang-orang itu 
mencapai kesepakatan 
tentang barang tersebut 
beserta harganya, 
meskipun barang itu 
belum diserahkan dan 
harganya belum 
dibayar. 

Apabila Notaris/PPAT terlalu 
kaku harus sesuai keinginan dan 
prinsipnya, maka Notaris/PPAT 
tersebut tidak akan pernah 
membuat akta jual beli dan yang 
ada klien akan mencari dan/atau 
pindah ke Notaris/PPAT lain. 

3. Pengenaan BPHTB Dalam 
Permohonan Hak Baru. 

Nyonya M datang ke kantor 
notaris akhir Desember 2016 untuk 
minta diuruskan sertipikatnya di 
wilayah Jakarta Timur dengan luas 
tanah 900 m2, berdiri bangunan semi 
permanen dan belum memiliki izin 
mendirikan bangunan (IMB) dengan 
data-data yang ada dan dimiliki yaitu 

sertipikat hak guna bangunan yang 
sudah mati (expired) masa 
berlakunya sejak tahun 1992 tercatat 
atas nama Tuan B, akta jual belilama 
tahun 1991 dari Tuan B dijual kepada 
Nyonya M, maka prosesnya adalah 
permohonan sertipikat baru, karena 
sertipikat sudah habis masa 
berlakunya (expired) dan bentuknya 
kembali menjadi tanah negara lagi. 
Dan dalam permohonan hak baru ini 
ada pajak yang harus dibayar yaitu 
BPHTB jika SK BPN ditetapkan 
dengan rumus perhitungannya : 

(NJOP – 80 jt) x 5 % 

Notaris selaku kuasa dari Nyonya M 
memproses permohonan sertipikat ke 
Kantor Pertanahan Kota Administrasi 
Jakarta Timur, singkat cerita setelah 1 
tahun lebih prosesnya ditetapkanlah 
Surat Keputusan Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta 
tentang pemberian Hak Guna 
Bangunan ke atas nama Nyonya M, 
tertanggal 27 Desember 2017. Notaris 
pun menginfokan SK BPN ada masa 
berlakunya yaitu 9 (sembilan) bulan 
dari ditetapkan tanggal 27 Desember 
2017, yang artinya BPHTB wajib 
sudah dibayar danberkas harus segera 
didaftarkan di BPN untuk 
permohonan hak barunya atas 
penetapan SK hak sebelum tanggal 27 
September 2018.       

Permasalahan 

1. Notaris selaku kuasa pengurusan 
dari Nyonya M baru menerima 
Salinan SK BPN tersebut tanggal 
08 Pebruari 2018, karena dari 
BPN tidak pernah diinfokan SK 
sudah keluar dan bisa diambil, 
disini pemohon lah yang harus 
aktif menanyakan berkas yang di 
daftarnya apa sudah selesai atau 
belum ? 
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2. Untuk permohonan hak baru 
dikenakan kewajiban membayar 
BPHTB, baru sertipikat dapat 
diterbitkan. Notaris pun 
memberitahukan proses SK BPN 
sudah keluar dan harus segera 
dibayarkan BPHTBnya. Karena 
sesuatu hal Nyonya M belum 
mempunyai uang yang cukup 
untuk membayar BPHTB 
tersebut, karena uangnya 
terpakai untuk hal mendesak 
lainnya. Dan BPHTB baru dapat 
dibayarkan tanggal 24 April 
2018 dengan NJOP tahun 2018 
adalah sebesar 
Rp.4.534.491.000,-, maka 
perhitungan BPHTB nya adalah : 
(Rp. 4.534.491.000,- - 80 jt) x 5 
% = Rp.222.724.550,- 

Setelah dibayarkan di bank maka 
di laporkan (validasi) ke 
dispenda setempat. Seminggu 
kemudian notaris selaku kuasa 
bermaksud untuk mengambil 
hasil validasi BPHTB, tetapi dari 
petugas pajak di infokan ada 
kurang bayar pajak, yaitu berupa 
denda telat bayar BPHTB 
sebesar 8 % dari 
Rp.222.724.550,-, yaitu sebesar 
Rp. 17.817.964,- ??? 

3. Dikenakan denda tersebut notaris 
selaku kuasa pun, meminta 
penjelasan dari petugas pajak, 
kenapa dikenakan denda telat 
bayar, sedangkan SK BPN 
berlaku sampai 9 (sembilan) 
bulan, karena selama ini kalau 
mengurus permohonan hak baru 
tidak pernah ada pengenaan 
denda selama SK BPN masih 
berlaku, kenapa sekarang ini 
dikenakan? Petugas pajak pun 
berdalil dan tidak akan 
memvalidasi dan menyerahkan 
BPHTB yang sudah bayar, kalau 

belum buat pernyataan 
kesanggupan membayar kurang 
bayar karena denda telat bayar … 

4. Wajib Pajak (Nyonya M) sangat 
keberatan akan pengenaan denda 
telat bayar BPHTB, karena 
Nyonya M telah bersusah payah 
untuk mengumpulkan uang yang 
cukup besar jumlahnya untuk 
permohonan sertipikatnya dan 
masih dikenakan denda juga telat 
bayar yang nilainya juga cukup 
besar. 

Analisa 

1. SK BPN ditetapkan dan ditanda 
tangani pada akhir tahun 2017, 
yang pada kenyataannya 
pemohon menerimanya tidak 
langsung pada saat SK BPN 
ditetapkan dan biasanya di 
Kantor Pertanahan, dimana 
tanggal surat ditetapkan belum 
tentu fisik suratnya telah selesai 
di proses, terkandang masih 
belum di tanda tangani oleh 
kepala instansi. 

-Tetapi pemohon harus sering 
aktif menanyakan informasi 
bahkan setiap minggu apakah SK 
atas nama Nyonya M sudah turun 
atau belum. Dan dari pihak BPN 
pun tidak memberikan informasi 
secara lisan maupun tertulis SK 
BPN sudah turun. Di sini 
pemohon yang harus aktif, 
apabila pemohon sertipikat tidak 
aktif maka berkas ada dimanapun 
tidak akan diketahui 
keberadaannya. 

 -Pada pendaftaran permohonan 
hak baru, BPN kurang 
memberikan informasi kapan 
pastinya terutang BPHTB, 
karena waktu yang lama sekali 
pengurusannya memberikan 
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ketidakpastian kapan BPHTB 
harus segera dilunasi. Mereka 
hanya menginfokan kalau SK 
BPN turun BPHTB terutangnya 
wajib dibayar baru bisa jadi 
sertipikat hak barunya. Ketidak 
jelasan informasi ini yang 
menjadikan pemohon bingung, 
apabila BPHTB sudah 
dibayarkan dari sejak 
pendaftaran permohonan baru 
dan SK BPN ditetapkan setahun 
kemudian, maka masih 
dikenakan BPHTB kurang bayar 
karena mengikuti tahun SK BPN 
ditetapkan dan besarnya NJOP 
PBB pun kalau ada kenaikan 
harus mengikuti besarnya NJOP 
tahun SK ditetapkan.  

-Disini ada kerugian materiil 
yang besar bagi pemohon kalau 
uang BPHTB di depositokan atau 
dikembangkan pasti bisa 
menambah pendapatan pemohon 
dan kenaikan BPHTB yang 
disebabkan kenaikan NJOP 
dapat diatasi pemohon. 

Terjadi perbedaan cara pandang 
antara instansi pemerintah BPN 
dan Dispenda 

Peraturan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah Dan Bangunan, dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j, 
mengenai Saat Terutang Pajak 
yang berbunyi : 

Saat terutangnya Bea 
Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan 
ditetapkan untuk :  

i. pemberian hak baru atas 
tanah sebagai 
kelanjutan dari 
pelepasan hak adalah 

sejak tanggal 
diterbitkannnya surat 
keputusan pemberian 
hak; 

j. pemberian hak baru di 
luar pelepasan hak 
adalah sejak tanggal 
diterbitkannya surat 
keputusan pemberian 
hak; 

 Dan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 
13 ayat (3) mengenai 
Pembayaran Pajak Terutang 
yang berbunyi : 

“Kepala Daerah menetapkan 
jangka waktu pembayaran 
atau penyetoran Pajak 
terutang untuk jenis Pajak 
yang dibayar sendiri 
berdasarkan penghitungan 
oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) dan 
ayat (4) paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya Pajak.” 

 Pasal 3 ayat (4) mengenai 
jenis pajak, yaitu : 

 (4) Jenis Pajak kabupaten/kota 
yang dibayar sendiri 
berdasarkan penghitungan 
oleh wajib pajak terdiri atas: 

a. pajak hotel; 

b. pajak restoran; 

c. pajak hiburan; 

d. pajak penerangan jalan; 
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e. pajak mineral bukan logam 
dan batuan; 

f. pajak parkir 

g. pajak sarang burung walet; 
dan 

h. BPHTB. 

Sedangkan dalam surat 
Keputusan Kepala Kantor 
Pertanahan dalam hal pemberian 
hak ditetapkan yang bunyinya : 

“Untuk memperoleh tanda 
bukti hak (Sertipikat Hak 
Guna Bangunan/Hak 
Milik/Hak Pakai), penerima 
hak harus mendaftarkan hak 
atas tanahnya pada Kantor 
Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Timur 
selambat-lambatnya 9 
(sembilan) bulan terhitung 
sejak tanggal keputusan ini 
ditetapkan dengan 
membayar biaya 
pendaftarannya Rp.50.000,- 
(lima puluh ribu rupiah) 
serta melampirkan bukti 
Surat Setoran Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan;” 

-Dalam pemberian hak baru, 
Kantor Pertanahan (BPN) 
memberikan jangka waktu yang 
lama yaitu 9 bulan untuk 
memberikan waktu dan 
kesempatan bagi penerima hak 
untuk mengumpulkan uang agar 
BPHTB dapat dibayarkan. Dan 
SK BPN dapat didaftarkan dan 
diterbitkan. 

2. Seharusnya antara Dispenda dan 
BPN ada kesepakatan bersama, 
khusus untuk permohonan hak 
baru, mengenai saat terutangnya 

BPHTB, dan khususnya dalam 
pengenaan denda 
dikesampingkan dan/atau tidak 
diberlakukan karena untuk 
mengajukan sertipikat saja 
pemohon harus mengeluarkan 
waktu, tenaga dan biaya yang 
tidak sedikit dan ditambah lagi 
BPHTB harus dibayarkan. 

 -Dan seharusnya tidak ada 
pengenaan denda atas BPHTB 
permohonan hak baru, karena 
sangat memberatkan pemohon 
hak, oleh karena itu masih 
banyak tanah di DKI Jakarta 
yang belum disertipikatkan 
karena kendala apabila untuk 
mengajukan permohonan 
sertipikat maka harus membayar 
pajak (BPHTB), yang jumlahnya 
cukup besar bagi pemohon hak. 

 -Dan khusus di wilayah DKI 
Jakarta ada Peraturan Gubernur 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta yaitu : 

a. Nomor 193 Tahun 2016 
tentang Pembebasan 100% 
(SERATUS PERSEN) atas 
BPHTB Karena Jual Beli 
ATau Pemberian Hak Baru 
Pertama Kali Dan/Atau 
Pengenaan Sebesar 0% 
(NOL PERSEN) BPHTB 
Karena Peristiwa Waris 
Atau Hibah Wasiat Dengan 
Nilai Jual Objek Pajak 
Sampai Dengan 
Rp.2.000.000.000,- (Dua 
Miliar Rupiah); dan 

b. Nomor 126 Tahun 2017 
tentang Pengenaan 0% 
(NOL PERSEN) atas 
BPHTB Terhadap 
Perolehan Hak Pertama Kali 
Dengan Nilai Perolehan 
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Objek Pajak Sampai 
Dengan Rp.2.000.000.000,- 
(Dua Miliar Rupiah). 

-yang mana permohonan 
pertama kali, sekali seumur 
hidup dengan NJOP atau NPOP 
sampai dengan Rp.2 miliar 
dibebaskan 100% dengan kata 
lain gratis dengan ketentuan 
merupakan warga/penduduk 
DKI Jakarta yang sudah 
memiliki KTP DKI Jakarta 
minimal 2 tahun dan benar-benar 
baru pertama kali punya rumah 
di DKI Jakarta. Di khususkan 
untuk rumah tinggal bukan tanah 
kosong atau tempat usaha dan 
semua ketentuan dan persyaratan 
lainnya.   

-Karena Nyonya M tanah dan 
bangunanya NJOP dan/atau 
NPOP diatas Rp. 2 miliar, jadi 
tidak bisa mengajukan 
permohonan pembebasan 100% 
BPHTB, dan tetap harus 
membayar BPHTBnya. 

3. Pengenaan denda ini awalnya 
pihak Dispenda tidak mau 
mengeluarkan Surat Tagihan 
Kurang Bayar tetapi dari pihak 
Dispenda hanya meminta Wajib 
Pajak (Pemohon) membuat Surat 
Pernyataan kapan sanggup 
membayarnya… Notaris selaku 
kuasa wajib pajak tentu tidak 
bisa menerima kalau tidak ada 
bukti tertulis ya wajib pajak pun 
tidak mau membayar. 

4. Karena Nyonya M sangat 
keberatan akan pengenaan denda 
telat bayar BPHTB maka setelah 
mendapat Surat Tagihan Pajak 
Daerah atas denda telat bayarnya 
Nyonya M langsung membuat 
surat permohonan penghapusan 

denda telat bayar tersebut 
melalui Dispenda di wilayah 
kecamatan objek tanah dan 
bangunan, karena berdasarkan 
ketentuan Peraturan Gubernur 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengurangan 
atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi Pajak Daerah, 
dijelaskan bahwa : 

 Pasal 4 ayat (1) huruf a : 

Pengurangan atau 
penghapusan sanksi 
administrasi pajak daerah 
berupa bunga, denda dan 
kenaikan pajak terutang 
dilakukan terhadap 
kekhilafan Wajib Pajak. 

Pasal 5 ayat (2) huruf b: 

Kekhilafan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
a yakni dalam hal Wajib 
Pajak pada kondisi tertentu 
sulit untuk menentukan 
pilihan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan 
sehingga mengakibatkan 
Wajib Pajak dikenakan 
sanksi administrasi. 

 Pasal 5 ayat (2): 

Kondisi tertentu sulit untuk 
menentukan pilihan dalam 
memenuhi kewajiban 
perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dalam hal Wajib 
Pajak orang pribadi 
memiliki batasan 
kemampuan keuangan 
sehingga sulit menentukan 
pilihan untuk membiayai 
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musibah atau membayar 
kewajiban perpajakannya. 

 Pasal 5 ayat (3) huruf c : 

Wajib Pajak badan yang 
mengalami kerugian dan 
kesulitan likuiditas pada 
tahun pajak sebelumnya 
sehingga tidak dapat 
memenuhi kewajiban rutin 
atau wajib pajak orang 
pribadi yang mengalami 
kesulitan keuangan sehingga 
tidak adapat memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-
hari. 

 Pasal 9 ayat (1) 

 Pengajuan 
permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi 
administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut : 

a. 1 (satu) permohonan 
untuk 1 (satu) STPD, 
SKPDKB atau 
SKPDKBT. 

b. surat permohonan 
diajukan dalam Bahasa 
Indonesia, paling 
sedikit memuat: 

1. nama dan alamat 
wajib pajak; 

2. NPWPD dan/atau NOPD; 

3. jenis pajak; 

4. jumlah sanksi 
administrasi; 

5. besar pengurangan 
yang dimohon; dan 

6. alasan yang mendasari 
diajukan permohonan. 

c. disampaikan paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterimanya 
STPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT kepada 
Kepala Badan Pajak 
dan retribusi Daerah 
atau pejabat yang 
ditunjuk kecuali Wajib 
Pajak dapat 
menunjukkan bahwa 
dalam jangka waktu 
tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena 
keadaan diluar 
kekuasaannya; 

d. Wajib Pajak telah 
melunasi pokok pajak; 
dan 

e. surat permohonan 
ditanda tangani Wajib 
Pajak, dalam hal surat 
permohonan bukan 
ditanda tangani oleh 
Wajib Pajak, harus 
dilampirkan surat 
kuasa. 

 Pasal 9 ayat (2) : 

Selain memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Wajib Pajak harus 
melampirkan persyaratan 
sebagai berikut : 

a. Fotokopi KTP Wajib Pajak 
dan kuasanya jika dikuasakan; 

b. surat kuasa jika dikuasakan; 

c. fotokopi STPD, SKPDKB 
atau SKPDKBT; 

d. fotokopi bukti pelunasan 
pokok pajak; 
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e. surat pernyataan yang berisi 
alasan kekhilafan Wajib 
Pajak; dan 

f. bukti surat, petunjuk atau 
keterangan lainnya yang 
membuktikan adanya 

kekhilafan atau bukan 
karena kesalahan Wajib 
Pajak. 

Berdasarkan persyaratan dan 
ketentuan prosedur penghapusan 
denda telah diajukan dan 
hasilnya keluar dalam jangka 
waktu kurang lebih 2 bulan, yang 
dikeluarkan oleh Dispenda 
berupa surat pemberitahuaan 
yang isinya permohonan 
penghapusan denda terlambat 
bayar BPHTB nyonya M 
dikabulkan untuk dihapus. 

Pengkhususan untuk objek pajak 
yang dibeli oleh Pemerintah dan 
diberikan karena wakaf maka tidak 
dikenakan BPHTB, berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 
tentang BPHTB, dijelaskan bahwa : 

Pasal 3 ayat (4) : 

Objek pajak yang tidak 
dikenakan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan adalah 
objek pajak yang diperoleh :  

a. perwakilan diplomatik dan 
konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik;  

b. negara untuk 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan/atau 
untuk pelaksanaan 
pembangunan guna 
kepentingan umum;  

c. badan atau perwakilan 
lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan dengan 
syarat tidak menjalankan 
usaha atau melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi 
dan tugas badan atau 
perwakilan organisasi 
tersebut;  

d. orang pribadi atau badan 
karena konversi hak atau 
karena perbuatan hukum 
lain dengan tidak adanya 
perubahan nama;  

e. orang pribadi atau badan 
karena wakaf; dan  

f. orang pribadi atau badan 
yang digunakan untuk 
kepentingan ibadah. 

 

F. KESIMPULAN DAN 
SARAN 

Berdasarkan pembahasan 
pada bab-bab sebelumnya 
tentang Peran Notaris Selaku 
PPAT Dalam Penerapan Sistem 
Self Assessment Pada 
Pemungutan BPHTB, maka 
penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Notaris selaku PPAT 
dalam penerapan sistem 
self assessment pada 
pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 
lebih kepada kuasa dari 
wajib pajak (pembeli dan 
penjual) atas pajak yang 
timbul karena perolehan 
Hak atas Tanah dan 
Bangunan. Dalam proses 
pemindahan Hak atas 
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Tanah dan Bangunan, yang 
mana setelah terjadi 
kesepakatan dan dilakukan 
transaksi pembayarannya. 
Maka pajak Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan 
harus sesegera mungkin 
dibayarkan. Kemudian 
petugas pajak harus 
meneliti kebenaran tanah 
dan bangunan agar akta 
yang dibuatnya dapat 
segera ditandatangani. 
Notaris selaku PPAT 
hanya dapat 
menandatangani akta 
pemindahan hak atas tanah 
dan bangunan pada saat 
wajib pajak menyerahkan 
bukti pembayaran pajak 
berupa SSPD-BPHTB. 
Notaris selaku PPAT 
diwajibkan menyerahkan 
daftar laporan pembuatan 
akta yang dibuat 
dihadapannya khususnya 
terhadap akta peralihan hak 
atas tanah dan bangunan 
kepada BPRD Provinsi 
DKI Jakarta pada tanggal 
10 bulan berikutnya. 
Disamping itu Notaris 
selaku PPAT selain 
membuat akta yang 
otentik, juga mempunyai 
tugas dan tanggung jawab 
untuk membantu dalam 
menghitung BPHTB yang 
terutang dan pelaporannya 
dalam pemungutan 
BPHTB, karena 
Notaris/PPAT adalah 
pejabat umum yang terkait 
dengan transaksi jual beli 
tanah, PPAT/Notaris akan 
menanda-tangani akta 
otentik setelah BPHTB dan 
PPh Final tersebut dibayar 

lunas oleh wajib pajak 
(Pasal 12 ayat (1) Perda 
DKI Jakarta No.18 Tahun 
2010). Notaris selaku 
PPAT akan menanda-
tangani akta jual beli atau 
pemindahan hak atas tanah 
dan atau bangunan setelah 
wajib pajak menyerahkan 
bukti pembayaran pajak, 
karena jika dilanggar maka 
Notaris/PPAT akan 
dikenakan sanksi sebesar 
Rp.7.500.000,- (Pasal 14 
ayat (1) Perda DKI Jakarta 
No.18 Tahun 2010). 

2. Hambatan-hambatan yang 
muncul dalam penerapan 
sistem self assessment pada 
pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah 
(BPHTB) adalah :  
a. Karena faktor Sumber 

Daya Manusia (SDM) 
yaitu kurangnya SDM 
yang berkualitas yang 
dimiliki oleh UPPD di 
setiap wilayah 
kecamatan DKI 
Jakarta, karena pajak 
BPHTB masih 
terbilang baru 
ditangani oleh pihak 
dispenda. 

b. Tingkat kesadaran 
wajib pajak yang tidak 
jujur dalam setiap 
transaksi jual beli, 
agar mengeluarkan 
biaya yang murah. 

c. Kurangnya informasi 
dan sosialisasi 
mengenai peraturan-
peraturan BPHTB 
yang terus 
berkembang;  

d. Data-data NJOP tahun 
terakhir belum 
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diketahui apabila jual-
beli dilakukan pada 
awal tahun sehingga 
harus meminta surat 
keterangan NJOP dari 
Kantor Dispenda 
setempat, dikarenakan 
PBB belum terbit;  

e. Jual-beli di bawah 
tangan seperti proses 
jual beli maupun 
pembagian warisan 
yang belum dikenakan 
Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan 
Bangunan yaitu untuk 
tanah-tanah yang 
belum bersertifikat, 
biasanya dalam 
transaksi hanya 
dikuatkan adanya 
saksi dan mengetahui 
Perangkat Kelurahan.  

Adapun cara mengatasi 
hambatan tersebut adalah 
sebagai berikut:  
1) Memberikan program 

pembelajaran pada 
setiap karyawan 
dilingkungan 
dispenda tentang 
prosedur BPHTB agar 
proses dan kinerjanya 
lebih baik lagi. 

2) Notaris selaku PPAT 
harus memberikan 
penjelasan secara 
benar kepada wajib 
pajak agar lebih jujur 
terhadap harga 
transaksi, karena 
apabila diketahui 
harga riilnya maka 
Wajib Pajak akan 
dikenakan kurang 
bayar dan sanksi 
denda yang besar. 

3) Membuat program 
sosialisasi setiap tahun 
yang dilaksanakan 
dengan penyerahan 
SPPT PBB ke 
Pemerintah Daerah.  

4) Mencetak lebih awal 
SPPT PBB pada awal 
tahun dan segera 
membagikan lebih 
awal lewat Pemerintah 
Daerah kepada Wajib 
Pajak. 

5) Perlu diadakan 
koordinasi dengan 
Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) 
setempat untuk 
mengadakan program 
prona;  

6) Terhadap wajib pajak 
(klien), notaris selalu 
memberikan 
penyuluhan mengenai 
perkembangan 
peraturan BPHTB, 
sehingga wajib pajak 
(klien) mengetahui 
perkembangan 
peraturan BPHTB 
apabila terjadi 
perubahan;  

7) Meminta Surat 
Keterangan NJOP, 
apabila akan terjadi 
permbuatan hukum 
peralihan Hak Atas 
Tanah tetapi SPPT 
PBB belum 
diterbitkan oleh 
Kantor Dispenda 
setempat. 

Berdasarkan kesimpulan di 
atas, maka saran yang ingin 
disampaikan oleh penulis 
adalah: 
1. Kepada para Notaris selaku 

PPAT dapat memberikan 
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penjelasan yang baik 
kepada kliennya, dalam hal 
harga transaksi yang 
tertulis di dalam Akta Jual 
Beli adalah harga riil 
sebenarnya bukan NJOP 
Pajak Bumi dan Bangunan, 
agar pajak jual beli (PPh 
final dan BPHTB) dapat 
maksimal menjadi 
penerimaan negara, dan 
diharapkan bahwa Notaris 
selaku PPAT sebagai salah 
satu mitra kerja aparatur 
pajak yang juga adalah 
salah satu pejabat negara 
dapat membantu berperan 
aktif dalam hal 
menegakkan hukum pajak, 
sehingga tercapai kepastian 
hukum dalam bidang 
perpajakan. 

2. Adanya sanksi hukum 
yang lebih tegas dan lebih 
berat, apabila terjadi 
pelanggaran terhadap 
penyalahgunaan pajak oleh 
fiskus khususnya yang 

tidak hanya berupa teguran 
dan peringatan saja dan 
Notaris selaku PPAT, 
khususnya BPHTB dan 
PPh final yang berkaitan 
dengan pembuatan akta di 
hadapan Notaris selaku 
PPAT. 

3. Kepada pemerintah dapat 
segera membuat dan 
mensahkan Undang-
Undang tentang PPAT 
sebagaimana Notaris yang 
sudah memiliki Undang-
Undang terlebih dahulu 
sejak tahun 2004.   

4. Kepada pemerintah daerah 
agar segera membuat 
peraturan pelaksana atau 
himbauan keseluruh Unit 
Pelayanan Pendapatan 
Daerah (UPPD) di setiap 
wilayah Kecamatan di DKI 
Jakarta untuk menyamakan 
proses validasi (pelaporan 
dan penelitian) BPHTB di 
setiap UPPD Kecamatan. 
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