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 TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  E-COMMERCE 
 MENGENAI AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN DALAM 

 PEMBAYARAN COD 

 1  Momoko Mori,  2  Fairuz Dhia Nadiar,  3  Jessica Claudia Lumbanraja 

 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 

 morimomoko35@student.ub.ac.id 

 Abstrak 

 Kata  kunci:  cash  on  delivery,  pelaku  usaha  ,  preorder,  perlindungan  hukum  ,  e-commerce,  UU 
 perlindungan konsumen 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Sejak  adanya  pandemi  yang 

 membuat  semua  orang  harus  menahan 

 diri  di  rumah,  perkembangan  dunia  digital 

 meningkat  pesat.  Kini,  digitalisasi  tidak 

 hanya  berkembang  pada  sektor  teknologi 

 semata,  namun  juga  merambah  ke  setiap 

 aspek  kehidupan  manusia.  Salah  satu 

 aspek  terpenting  yang  menopang 

 keseharian  manusia  adalah  ekonomi. 

 Dengan  adanya  digitalisasi,  kegiatan 

 ekonomi  tidak  lagi  sama.  Banyak  unsur  di 

 dalamnya  yang  tidak  harus  terpenuhi 

 seperti  contohnya  kehadiran  kedua  belah 

 pihak  dalam  satu  tempat  yang  sama  atau 

 metode  transaksi  secara  langsung. 

 Maraknya  digitalisasi  ekonomi  ini  menjadi 

 tantangan  bagi  negara-negara  untuk  dapat 

 mengadopsi  teknologi  ini  pada  tatanan 

 perekonomian  mereka.  Pasalnya, 

 digitalisasi  mampu  membantu  mendorong 

 pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara.  1 

 Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui  sodoran 

 data  yang  disajikan  oleh  McKinsey  (2018) 

 dimana  nilai  sektor  e-commerce  di  Indonesia 

 pada  tahun  tersebut  setara  dengan  sekitar 

 120  miliar  rupiah.  2  Selain  itu  hasil 

 penelitian  juga  menunjukkan  bahwasanya 

 setiap  persen  dari  pertumbuhan  digital 

 yang  ada  akan  meningkatkan 

 pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6.84 

 persen.  3  Melalui  data-data  tersebut,  dapat 

 3  Widia  Ayu  Lastri  dan  Ali  Anis,  “Pengaruh 
 E-commerce  ,  Inflansi,  dan  nilai  tukar  terhadap 
 pertumbuhan  ekonomi  Indonesia”,  Jurnal  Kajian 
 Ekonomi  dan  Pembangunan,  Vol.2,  No.2,  Juni 
 2020: (25-28) 

 2  Rais  Agil  Bahtiar,  “  potensi,  peran  pemerintah,  dan 
 tantangan  dalam  pengembangan  e-commerce  di 
 indonesia  ”,  Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan 
 Publik,Vol. 11, No.1, Juni 2020: (13-25). 

 1  Efa  Wahyu  Prastyaningtyas,  “Dampak  Ekonomi 
 Digital  Bagi  Perekonomian  Indonesia”,  Seminar 
 Nasional  Manajemen  Ekonomi  dan  Akutansi 
 (SENMEA), Vol. 4, 2019 : (103-108). 

 1 



 Legal Journal Academia, Vol.1 No. 1 , xx-xx. 
 e-ISSN: xxxx - xxxx 
 DOI: xx.xxxxx/xxxx  .vol1.1.xx 

 disimpulkan  mengenai  pentingnya  adopsi 

 teknologi  pada  perekonomian  sebuah 

 negara. 

 Salah  satu  bentuk  digitalisasi 

 perekonomian  adalah  e-commerce  .  4 

 E-commerce  adalah  sebuah  bentuk 

 perdagangan  online  yang  bermediakan 

 internet  dalam  pelaksanaannya  untuk 

 menjangkau  jarak  tak  kasat  mata  dalam 

 menghubungkan  konsumen  dan  pelaku 

 usaha  dalam  suatu  ruang  digital  tertentu.  5 

 Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat 

 disimpulkan  bahwa  internet  memegang 

 peranan  penting  dalam  penggunaan 

 e-commerce  .  6  Menurut  hasil  analisis  kominfo 

 yang  disampaikan  melalui  Jhonny  Gerard 

 Plate,  sehubungan  dengan  internet, 

 Indonesia  menyandang  gelar  posisi 

 pengguna  internet  terbanyak  keempat  di 

 dunia.  Posisi  tersebut  diisi  dengan 

 persentase  sebesar  21,98  persen  di  tahun 

 2019  yang  kemudian  meningkat  secara 

 pesat  hampir  dua  kali  lipatnya  di  tahun 

 2020  sebesar  43,51  persen.  Dilansir 

 menurut  data  tersebut,  pengguna 

 teknologi  internet  tertinggi  berkedudukan 

 6  Bima  Cahya  Putra  dan  Au  Nur  Rofik  Azismustafa, 
 “Implementasi  Penjualan  Berbasis  E-commerce  :  studi 
 kasus  toko  elisa  baru”,  Jurnal  Idealis,  Vol.2,  No.2, 
 (Maret 2019):(92-98) 

 5  J.Vipin,  dkk,  “  an  overview  of  electronic  e-commerce”, 
 Journal  of  Contemporary  Issues  in  Business  and 
 Government, Vol.27, No.3, (May 2021):(665-670). 

 4  Shinta  Maharani  dan  Miftahul  Ulum,  “Ekonomi 
 Digital  :  Peluang  dan  Tantangan  Masa  Depan 
 Terhadap  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia”,  Proceeding 
 Conference on Islamic Studies, (2019):2 

 di  wilayah  DKI  Jakarta  dengan  sekitar 

 46,63  persen  di  tahun  2015  lalu  meningkat 

 menjadi  67,18  persen  di  tahun  2019. 

 Sedangkan  penggunaan  internet  terendah 

 diduduki  oleh  wilayah  Provinsi  Papua 

 dengan  persentase  sekitar  8,98  persen  di 

 tahun  2015  dan  menjadi  19,72  persen  di 

 tahun  2018.  Hal  tersebut  menjadikan 

 Indonesia  sebagai  wadah  peluang  emas 

 perkembangan  digitalisasi  ekonomi 

 melalui  e-commerce  .  7  E-commerce  sendiri  telah 

 menjadi  salah  satu  tonggak  perekonomian 

 Indonesia  melalui  program  yang 

 diluncurkan  pemerintah,  roadmap 

 e-commerce  ,  dalam  paket  kebijakan 

 ekonominya  yang  ke-14.  8  Pada  roadmap 

 tersebut,  pemerintah  mengklasifikasikan 

 delapan  aspek  yang  menjadi  peta  jalan 

 Indonesia  dalam  rangka  mendukung 

 perkembangan  UMKM  melalui  eskalasi 

 e-commerce  ,  diantaranya  pendanaan, 

 perpajakan,  perlindungan  konsumen, 

 pendidikan  dan  sumber  daya  manusia, 

 logistik,  infrastruktur  komunikasi, 

 keamanan  siber,  dan  pembentukan 

 manajemen  pelaksana.  9  Pembaharuan 

 9  Banu Wicaksono,”Meningkatkan Potensi Pajak 
 UMKM Online Melalui Data  E-commerce  : studi 

 8  Muhammad  Pudhail  dan  Imam  Baihaqi,  “Strategi 
 Pengembangan  Ekosistem  Ekonomi  Digital 
 Indonesia”,  Jurnal  Ilmiah-  Vidya,  Vol.  25,  No.  1, 
 2017 : (69-85) 

 7  Sri  Adiningsih,  “Transformasi  Ekonomi  Berbasis 
 Digital  di  Indonesia  :  Lahirnya  Tren  Baru 
 Teknologi,  Bisnis,  dan  Kebijakan  di  Indonesia 
 (Jakarta : PT. Gramedia, 2019), hlm. 3 
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 kedelapan  aspek  tersebut  diharapkan 

 dapat  membawa  Indonesia  sebagai  negara 

 dengan  tingkat  perniagaan  digital  terbesar 

 se-Asia  dengan  target  pencapaian  di  tahun 

 2020. 

 Dalam  layanan  transaksi 

 e-commerce  ,  salah  satu  hal  yang  menjadi 

 poin  penting  adalah  efisiensi  dan 

 efektivitas.  10  Oleh  karena  hal  itulah, 

 e-commerce  banyak  dinikmati  baik  pelaku 

 usaha  maupun  konsumen.  Efisiensi  dan 

 efektivitas  e-commerce  dapat  dicerminkan 

 dari  proses  transaksinya.  Dengan  adanya 

 etalase  virtual,  pihak  penjual  dan  pembeli 

 mampu  memangkas  waktu  serta  biaya 

 yang  seharusnya  dikeluarkan  apabila 

 bertransaksi  secara  langsung.  11  Contoh 

 terapan  bisnis  yang  memanfaatkan 

 kelebihan  efektivitas  dan  efisiensi 

 e-commerce  adalah  model  bisnis  pre-order. 

 Model  bisnis  pre-order  adalah  sistem  bisnis 

 yang  persediaan  barangnya  tidak 

 didasarkan  pada  tumpukan  penyimpanan 

 jenis  barang  tertentu,  tetapi  pada  pesanan 

 11  Rini  Yustiani  dan  Rio  Yunanto,  “Peran 
 Marketplace  Sebagai  Alternatif  Bisnis  di  Era 
 Teknologi  Informasi”,  Jurnal  Ilmiah  Komputer  dan 
 Informatika  (KOMPUTA),  Vol.6,  No.2,  2017: 
 (43:48) 

 10  Sabilar  Rosyad,”Efektivitas  dan  Efisiensi 
 Penerapan  E-commerce  pada  PT.  Wahana  Surya 
 Plastik”,  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Manajemen,  Vol.3, 
 No.1, 2018: (627-637). 

 kasus wilayah Pulau Jawa”, Simposium Nasional 
 Keuangan Negara, Vol.1, No.1, 2018: (141-161). 

 pembeli.  12  Metode  ini  memberikan 

 beberapa  keuntungan  bagi  pihak  penjual 

 karena  dengan  sistem  sedemikian  rupa, 

 penjual  dapat  menghindari  stock  waste  yang 

 tidak  laku  dan  lebih  berdaya  guna  dalam 

 menggunakan  modal  usaha.  Namun, 

 kelemahan  bisnis  ini  adalah  waktu 

 distribusinya  yang  lama.  Oleh  karena  itu, 

 biasanya  pembeli  lebih  memilih 

 melakukan  pembayaran  di  akhir 

 (menggunakan  metode  cash  on  delivery  ) 

 dengan  kepercayaan  terhadap  penjual 

 sebagai bahan pertimbangannya. 

 Apabila  ditelaah  secara 

 etimologis,  metode  pembayaran  cash  on 

 delivery  adalah  metode  pembayaran  yang 

 menerapkan  sistem  bayar  saat  barang 

 sudah  dikirimkan  atau  sudah  sampai  ke 

 tangan  pembeli.  13  Metode  ini  adalah  salah 

 satu  metode  yang  paling  familiar  di 

 kalangan  masyarakat,  dikarenakan 

 beberapa  golongan  masyarakat  kurang 

 mengerti  tata  cara  pembayaran  e-commerce 

 13  Nanda  Latansa  Maftukulhuda,  “  Perlindungan 
 Hukum  Terhadap  Seller  Shopee  Dalam  Praktik 
 Pembayaran  Cash  On  Delivery  (COD)  Perspektif 
 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Dan 
 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) 
 (Studi  Kasus  Di  Toko  Online  Shopee  Skinbae.Id)  ”, 
 Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Sarjana  Ilmu 
 Hukum,  (Malang:  Universitas  Islam  Negeri 
 Maulana  Malik  Ibrahim  ,  2021),  Dipublikasikan, 
 hlm. 46. 

 12  Dwi  Nanda  Febriana,  “Sistem  Pre  Order 
 Menurut  Islam  dan  Undang-Undang  Perlindungan 
 Konsumen  (Studi  Kasus  Harinafahmuslimwear)”, 
 Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Sarjana  Ilmu 
 Hukum,  (Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif 
 Hidayatullah, 2022), Dipublikasikan, hlm. 1. 
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 menggunakan  metode  berbasis  teknologi 

 seperti  e-wallet  atau  transfer  bank.  14  Selain 

 itu,  metode  ini  juga  banyak  digunakan 

 karena  berkaitan  dengan  kepercayaan 

 pelanggan  terhadap  penjual,  dimana 

 pelanggan  cenderung  ingin  memastikan 

 bahwasanya  barang  yang  mereka  pesan 

 sesuai  dengan  apa  yang  mereka  terima. 

 Namun,  dibalik  kemudahan  dan  manfaat 

 sistem  pembayaran  cash  on  delivery  ini,  tak 

 jarang  para  pelaku  usaha  dibayang-bayangi 

 dengan  pembatalan  pembayaran  yang 

 dilakukan  secara  sepihak  oleh  konsumen. 

 Pasalnya,  sebagian  besar  pembatalan 

 tersebut  bukan  dilakukan  karena  kelalaian 

 penjual  dalam  mengirimkan  barang 

 dagangannya,  tetapi  kesalahan  konsumen 

 atau  hanya  sekedar  iseng  saja.  Hal  ini 

 tentu  sangat  merugikan  pihak  penjual, 

 terutama  para  pelaku  usaha  dengan 

 barang  dagangan  tidak  pasti  seperti 

 pre-order  . 

 Oleh  karena  itu,  untuk 

 mengembalikan  tujuan  awal  pertumbuhan 

 e-commerce  ,  yakni  menjadi  salah  satu  pilar 

 penyokong  perekonomian  bangsa, 

 diperlukan  adanya  sebuah  kepastian 

 hukum  bagi  semua  lapisan  pihak. 

 Kepastian  hukum  dapat  menjadi  salah 

 satu  faktor  yang  mendorong  pertumbuhan 

 14  Indra  Kirana  dan  Rahmi  Ayunda,  “  Sistem 
 Belanja  Cash  On  Delivery  (COD)  Dalam  Perspektif 
 Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Transaksi 
 Elektronik”  ,  Jurnal  Surya  Kencana  Satu  Vol.13 
 ,No.1, (Maret 2022):71  

 transaksi,  karena  dengan  adanya  kepastian 

 hukum  baik  pihak  pelaku  usaha  maupun 

 pihak  konsumen  akan  merasa  aman  dan 

 terlindungi  ketika  berkegiatan  jual-beli.  15 

 Kepastian  hukum  bagi  konsumen  telah 

 tertera  dengan  rapi  pada  Undang-undang 

 nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan 

 konsumen.  Di  dalam  undang-undang 

 perlindungan  konsumen,  dijelaskan  pasal 

 demi  pasal  mengenai  hak  dan  kewajiban 

 konsumen,  serta  pertanggungjawaban 

 sanksi  yang  harus  dilakukan  pelaku  usaha 

 apabila  melanggar  kewajiban  tersebut. 

 Namun,  meskipun  juga  terdapat  hak  dan 

 kewajiban  pelaku  usaha  disana, 

 pertanggungjawaban  sanksi  yang  harus 

 diterima  konsumen  apabila  melanggar  hak 

 pelaku  usaha  belum  diatur.  Hal  ini 

 menimbulkan  ketimpangan  hukum  yang 

 merugikan  pihak  pelaku  usaha,  yang 

 cukup  meresahkan  dengan  mencuatnya 

 berbagai kasus COD akhir-akhir ini. 

 Berdasarkan  penjabaran  latar 

 belakang  diatas,  tim  penulis  melakukan 

 penelitian  dengan  rumusan  judul 

 “Tinjauan  Undang-Undang  Perlindungan 

 E-Commerce  Mengenai  Akibat  Hukum 

 Wanprestasi  Konsumen  Dalam 

 Pembayaran  Cod”.  Studi  ini  dilakukan 

 dalam  rangka  membantu  penyempurnaan 

 hukum  nasional  sebagai  salah  satu  bentuk 

 15  Debi  Tridata  Pratni,  “Tindak  Pidana  Penipuan 
 Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli 
 Secara  Elektronik  (e  Commerce)”  (Universitas 
 Indonesia, 2013). 
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 sumbangsih  tim  penulis  untuk 

 mengembangkan  perekonomian  bangsa. 

 Adapun  rumusan  masalah  yang  akan 

 diteliti tim penulis meliputi: 

 1.  Apa  saja  dasar  teori  dalam 

 transaksi  e-commerce? 

 2.  Bagaimana  tinjauan  kedudukan 

 hukum  pelaku  usaha  dan  pembeli 

 menurut  UU  perlindungan 

 konsumen? 

 3.  Apa  akibat  hukum  yang  harus 

 ditanggung  konsumen  apabila 

 gagal memenuhi kewajibannya? 

 Penelitian  ini  adalah  penelitian 

 yuridis  normatif  yang  mengkaji 

 produk-produk  hukum  yang  ada  dengan 

 langkah  sedemikian  rupa  untuk  dapat 

 dibandingkan  dan  ditafsirkan.  Sedangkan 

 isu  yang  ditemukan  tim  penulis  ialah 

 kekaburan  norma  pada  Undang-undang 

 terkait.  Berdasarkan  tempat  pengumpulan 

 datanya  penelitian  ini  tergolong  dalam 

 penelitian  kepustakaan  dimana  penulis 

 melakukan  analisis  berbasis  data  yang 

 didapat  melalui  membaca  buku,  jurnal, 

 maupun  artikel  ilmiah.  Bahan  hukum 

 primer  yang  digunakan  antara  lain  adalah 

 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata 

 dengan  uraian  pasal  1243,  1458,  1313, 

 1338,  dan  Undang-undang  Nomor  8 

 tahun  1999  tentang  perlindungan 

 konsumen.  Sedangkan  bahan  hukum 

 sekunder  yang  digunakan  adalah 

 penelitian  lain  yang  dapat 

 dipertanggungjawabkan  akredibilitasnya 

 seperti  buku,  jurnal,  maupun  artikel  ilmiah 

 dengan  tema  serupa.  Teknik  analisis  dalam 

 tulisan  ini  menggunakan  metode 

 deskriptif  analisis  dimana  penulis  meneliti 

 sebuah  objek  dengan  tujuan  untuk 

 menjabarkan  secara  sistematis  dan  objektif 

 mengenai  informasi,  karakter,  dan 

 identitas  serta  hubungan  antar  elemen 

 yang  ada  pada  objek  yang  diteliti,  dengan 

 catatan,  objek  yang  diteliti  disini  adalah 

 kumpulan  bahan  hukum  yang  telah 

 disiapkan  penulis  sebelumnya.  Objek  yang 

 diteliti  disini  adalah  pasal-pasal  terkait 

 yang  penulis  deskripsikan  untuk  dapat 

 dianalisa. 

 II.  PEMBAHASAN 

 A.  Dasar  Teori  Dalam  Transaksi 
 Jual Beli  E-commerce 

 Sebelum  melangkah  lebih  lanjut 

 pada  pembahasan  yuridis,  penulis  akan 

 memaparkan  terlebih  dahulu  dasar-dasar 

 teori  atau  pengertian  umum  yang  perlu 

 pembaca  pahami  agar  lebih  mudah  dalam 

 melakukan  analisis  masalah  yang  telah 

 dirumuskan. 

 1.  Perjanjian Jual Beli 

 Mengutip  definisi  perjanjian  dari 

 Zaeni  pada  tulisan  Retna  Gunanti, 

 perjanjian  dapat  didefinisikan  sebagai 

 sebuah  hubungan  hukum  yang  melibatkan 

 sejumlah  subjek  berkecakapan  hukum, 
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 dimana  diantaranya  memiliki  hak  dan 

 kewajiban  satu  sama  lainnya.  16  Apabila 

 ditelaah,  unsur  yang  harus  hadir  pada 

 perjanjian  berdasarkan  definisi  tersebut 

 antara  lain  hubungan  hukum,  jumlah 

 subjek  yang  cakap,  dan  hak  serta 

 kewajiban  satu  sama  lain.  Untuk  dapat 

 dikatakan  sah,  terdapat  empat  kondisi 

 yang  harus  terpenuhi  ketika  melakukan 

 perjanjian.  Keempat  kondisi  tersebut 

 adalah  kesepakatan  antara  para  pihak, 

 kecakapan  tiap  pihak,  suatu  hal  tertentu, 

 dan  kausa  hukum  yang  halal  17  .  Pengertian 

 jual  beli  menurut  Kitab  Undang-undang 

 Hukum  Perdata  terdapat  pada  pasal  1457 

 dimana  jual  beli  dideskripsikan  sebagai 

 sebuah  persetujuan  antara  pihak  dengan 

 isi  persetujuan  mengikat  kewajiban  salah 

 satu  pihak  untuk  membayar  dan  pihak 

 lainnya  untuk  menyerahkan  benda  yang 

 dibayar.  18  Keabsahan  jual  beli  dapat  diakui 

 secara  hukum  ketika  kedua  belah  pihak 

 telah  mencapai  kata  sepakat  dalam 

 tindakannya.  19  Bilamana  unsur  teori-teori 

 19  Xania  Maharani  Ketaren,  “Keabsahan  Perjanjian 
 Jual  Beli  Menggunakan  Mata  Uang  Asing  di 
 Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”, 
 Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Studi  Ilmu  Hukum, 

 18  Djaja.S.Meliala,S.H.,M.H.,  “Hukum  Perjanjian 
 khusus”,  (Bandung:Penerbit  Nuansa  Aulia, 
 2012), hlm. 3 

 17  Devy Kumalasari dan Dwi Wahidiyah Ningsih, 
 “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak 
 Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) 
 K.U.H.Perdata  ”  , Jurnal Pro Hukum, Vol.7 ,No.2, 
 Desember 2018 

 16  Retna Gumanti, “  Syarat Sahnya Perjanjian 
 (Ditinjau Dari KUHPerdata)”  , Jurnal Pelangi 
 Ilmu,Vol.5 ,No.1, 2012 

 tersebut  dimasukkan  dalam  transaksi 

 e-commerce,  maka  akan  didapatkan  hasil 

 bahwa : 

 Transaksi  e-commerce  adalah  benar 

 adanya  merupakan  salah  satu  bentuk 

 perjanjian  dikarenakan  dalam  kegiatan 

 transaksi  tersebut  terdapat  hubungan 

 hukum  dimana  penjual  dan  pembeli 

 mengikatkan  dirinya  satu  sama  lain 

 sehingga  melahirkan  hubungan  hukum 

 yang jelas. 

 Transaksi  e-commerce  adalah  benar 

 adanya  merupakan  salah  satu  bentuk 

 perjanjian  dikarenakan  kegiatan  transaksi 

 tersebut  dilakukan  oleh  subjek  yang  cakap 

 akan  hukum  dimana  pada  surat  edaran 

 nomor  7  tahun  2012  dinyatakan  bahwa 

 dewasa  adalah  cakap  bertindak  dalam 

 hukum  yaitu  orang  yang  telah  mencapai 

 umur 18 tahun atau telah kawin. 

 Transaksi  e-commerce  adalah  benar 

 adanya  merupakan  salah  satu  bentuk 

 perjanjian  dikarenakan  dengan  terjadinya 

 kegiatan  transaksi  tersebut  timbul  hak  dan 

 kewajiban  yang  mengikat  pembeli  serta 

 pelaku  usaha  dimana  pengaturan  lebih 

 lanjut  hak  dan  kewajiban  ini  dapat  dilihat 

 pada  Undang  Undang  Perlindungan 

 Konsumen tahun 1999 

 (Yogyakarta  :  Universitas  Islam  Indonesia,  2016), 
 Dipublikasikan, hlm. 2.  
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 Transaksi  e-commerce  dengan  sistem 

 pembayaran  cash  on  delivery  adalah  sebuah 

 transaksi  yang  sah  karena  benar  adanya 

 dalam  transaksi  tersebut  terjadi 

 kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  mana 

 kesepakatan  digambarkan  dengan 

 memencet  tombol  setuju  sesuai  gambaran 

 e-commerce  masing-masing. 

 Transaksi  e-commerce  dengan  sistem 

 pembayaran  cash  on  delivery  adalah  sebuah 

 transaksi  yang  sah  karena  benar  adanya 

 transaksi  tersebut  dilakukan  oleh  pihak 

 yang  cakap  (merujuk  pada  paragraf 

 kecakapan pihak sebelumnya) 

 Transaksi  e-commerce  dengan  sistem 

 pembayaran  cash  on  delivery  adalah  sebuah 

 transaksi  yang  sah  karena  benar  adanya 

 transaksi  tersebut  terjadi  karena 

 keberadaan  suatu  hal  tertentu  dimana  hal 

 yang  dimaksud  adalah  objek  yang  sedang 

 atau akan ditransaksikan. 

 Transaksi  e-commerce  dengan  sistem 

 pembayaran  cash  on  delivery  adalah  sebuah 

 transaksi  yang  sah  karena  benar  adanya 

 terdapat  kausa  hukum  yang  halal  dalam 

 transaksi  ini  dengan  argumentasi  seluruh 

 kegiatan  dalam  transaksi  ini  secara  umum 

 tidak  memiliki  peluang  untuk  kegiatan 

 yang melanggar hukum. 

 2.  Tanggung Jawab 

 Tanggung  jawab  dan  hak  merupakan 

 dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan 

 saling  bergantung  satu  sama  lain.  20  Secara 

 umum,  pengertian  dari  tanggung  jawab 

 adalah  perasaan  yang  berasal  dari  hati 

 nurani  manusia,  dengan  tulus  dan  ikhlas, 

 mau  menanggung  konsekuensi  yang 

 terjadi  setelahnya  akibat  perbuatan  yang 

 telah  dilakukannya.  Bentuk  tanggung 

 jawab  paling  sederhana  yang  dapat 

 dilakukan  manusia  adalah  menjalankan 

 kewajiban.  21  Dengan  menjalankan 

 kewajiban,  manusia  pantas  untuk 

 mendapatkan  haknya  (konsekuensi  yang 

 terjadi  setelah  perbuatan).  22 

 Pertanggungjawaban  beberapa  kali 

 disebutkan  dalam  Kitab  Undang-undang 

 Hukum  Perdata.  Penyebutan  tersebut 

 lebih  tepatnya  ada  pada  pasal  1365,  1366, 

 1367,  dan  1243  KUHPerdata.  Dalam 

 konteks  penulisan  jurnal  ini,  tanggung 

 jawab  yang  ingin  penulis  bahasa  adalah 

 terkait  pertanggungjawaban  wanprestasi. 

 Pada  perjanjian  jual  beli,  baik  secara 

 22  Mustari,  “  Hak  Atas  Pekerjaan  Dengan  Upah 
 Yang  Seimbang”,  Supremasi,  Vol.11,  No.2, 
 (Oktober 2016) : 108-117 

 21  Dendy  Satiyawan  Iskandar  dan  Sugeng  Rahardja, 
 “  Pertanggungjawaban  Perdata  Konsumen  Terhadap 
 Pelaku  Usaha  Jual  Beli  Online  Di  Marketplace 
 Secara  Cash  On  Delivery  (COD)”  ,  Wacana 
 Paramarta  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.20  ,No.2, 
 (Agustus 2021):84 

 20  Hernadi  Affandi,  “Implementasi  Hak  Atas 
 Kesehatan  Menurut  Undang-undang  Dasar  1945  : 
 Antara  Pengaturan  dan  Realisasi  Tanggung  Jawab 
 Negara”,  Jurnal  Hukum  Postitum,  Vol.4,  No.1, 
 (Juni 2019) 
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 elektronik  maupun  nonelektronik,  pasti 

 akan  menggunakan  sebuah  kontrak 

 dagang  dimana  di  dalam  kontrak  tersebut 

 terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  telah 

 disepakati  penjual  dan  pembeli, 

 bersama-sama  sebelum  melanjutkan 

 proses  transaksi  ke  tahap  berikutnya. 

 Adanya  hak  dan  kewajiban  yang  dibuat 

 bersama  ini,  menimbulkan  hubungan 

 hukum  yang  kemudian  melahirkan 

 tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  satu 

 sama lain. 

 Sebelum  mengenai  wanprestasi, 

 terlebih  dahulu  perlu  pemahaman  terkait 

 pengertian  dari  prestasi  itu  sendiri.  Sebuah 

 prestasi  sekurang-kurangnya  dapat 

 ditentukan,memiliki  objek  yang 

 diperkenankan  oleh  hukum  dan  mungkin 

 untuk  dilaksanakan  oleh  pihak  dalam 

 perjanjian.  Prestasi  diatur  dalam  Pasal 

 1234  KUHPerdata.  Dari  rumusan  pasal 

 tersebut prestasi dapat berupa; 

 a.  Memberikan  sesuatu,  seperti 

 memberikan  benda  untuk  dipakai, 

 melakukan  penyerahan  hak  milik 

 benda  tetap  atau  benda  bergerak, 

 atau  pemberian  sejumlah  uang,  dan 

 sebagainnya. 

 b.  Berbuat  sesuatu,  seperti 

 membangun  rumah,  membuat 

 patung,  ataupun  perbuatan  apapun 

 yang  tertulis  dalam  suatu  perjanjian 

 untuk dilakukan. 

 c.  Tidak  berbuat  sesuatu,  seperti 

 dalam  perjanjian  tercantum 

 ketentuan  untuk  tidak  melakukan 

 beberapa  hal  yang  telah  menjadi 

 kesepakatan antara para pihak. 

 Prof.  R  Subekti  mengemukakan 

 pendapatnya  bahwa  wanprestasi  adalah 

 suatu  kondisi  ketika  seseorang  yang 

 berhutang  kepada  yang  lain  tidak 

 melakukan  apa  yang  dijanjikannya. 

 Dengan  demikian,  dalam  suatu  perbuatan 

 wanprestasi  melekat  unsur  dimana 

 seseorang  tidak  memenuhi  prestasi 

 sebagaimana  telah  disepakati  dalam 

 perjanjian.  Perbuatan  wanprestasi 

 disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni: 

 a.  Kesengajaan atau kealpaan debitur 

 Dalam  hal  kesengajaan, 

 perbuatan  yang  dilakukan  memang 

 diketahui,  dikehendaki  dan  disadari 

 oleh  debitur  akan  menimbulkan 

 kerugian  sedangkan  kelalaian 

 merupakan  suatu  keadaan  dimana 

 debitur  yang  wajib  memenuhi  prestasi 

 seharusnya  tahu  atau  patut  menduga 

 bahwa  dengan  perbuatan  yang 

 dilakukannya  akan  berdampak 

 kerugian kepada pihak lain. 

 b.  Adanya  keadaan  memaksa  atau 

 force majeure 

 Keadaan  memaksa  ditafsirkan 

 berbeda-beda  oleh  para  ahli.  Menurut 
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 Abdulkadir,  Muhammad,  SH  keadaan 

 memaksa  adalah  suatu  keadaan  tidak 

 dapat  dipenuhinya  prestasi  oleh 

 debitur  karena  terjadi  suatu  peristiwa 

 bukan  karena  kesalahannya,  peristiwa 

 mana  tidak  dapat  diketahui  atau  tidak 

 dapat  diduga  akan  terjadi  pada  waktu 

 membuat  perikatan.  Ketidaksengajaan 

 atau  kesengajaan  salah  satu  pihak 

 untuk  tidak  memenuhi  hak  dan 

 kewajiban  yang  telah  dirumuskan 

 menimbulkan  sebuah  perbuatan  yang 

 dinamakan wanprestasi. 

 3.  Perlindungan 

 Sebagai  disiplin  ilmu  yang  bergerak 

 di  bidang  normatif,  maksud  penciptaan 

 hukum  adalah  ditujukan  untuk  kedamaian 

 masyarakat  luas.  23  Untuk  merealisasikan 

 kedamaian  tersebut,  diperlukan  adanya 

 aturan  hukum  yang  bersikap  mengikat  dan 

 memaksa.  Aturan  inilah  yang  kemudian 

 nantinya  akan  menjadi  aturan  yang 

 menaungi  masyarakat  dari  diskredit 

 hukum.  Berdasarkan  ilmu  peristilahan, 

 istilah  perlindungan  hukum  dapat 

 diartikan  sebagai  aturan  yang  menaungi 

 subjek  tertentu  sehingga  dapat  terhindar 

 dari  hal-hal  yang  mampu  merugikan 

 subjek  tersebut  dengan  beralaskan  pada 

 23  Bobby  Briando,  “  Prophetical  Law  :  Membangun 
 Hukum  Berkeadilan  Dengan  Kedamaian”,  Jurnal 
 Legislasi  Indonesia,  Vol.14  ,  No.3,  (September 
 2017):325 

 landasan  hukum.  Mendapatkan 

 perlindungan  merupakan  salah  satu  hak 

 manusia  sebagai  bagian  dari  sebuah 

 negara.  Baik  tidaknya  perlindungan 

 hukum  mencerminkan  tingkat  kualitas 

 hukum  yang  ada  pada  sebuah  negara.  24 

 Pemberian  perlindungan  hukum  oleh 

 negara  pada  rakyatnya  merupakan  salah 

 satu  bentuk  usaha  negara  dalam  menjaga 

 stabilitas  rumah  tangganya.  Berdasarkan 

 teori  R.La  Porta  dalam  jurnal  yang  ditulis 

 oleh  Hilda  H.D.,  jenis  perlindungan 

 hukum  dapat  diidentifikasi  menjadi  dua.  25 

 Jenis  aturan  pertama  adalah  aturan  yang 

 condong  mencegah  terjadinya  diskredit 

 hukum.  Sedangkan  jenis  aturan  kedua 

 adalah  aturan  yang  condong  menghukum 

 pelaku  yang  melakukan  diskredit  hukum. 

 Pada  dasarnya,  sebuah  hukuman  akan 

 lebih  efektif  dibanding  sebuah  peringatan 

 dalam  mengatur  keadaan  tertentu.  Oleh 

 karena  itu,  perlindungan  hukum  biasa  di 

 merepresentatifkan  sebagai  “hukuman” 

 bagi  pelanggarnya.  26  Perlindungan  hukum 

 sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek 

 keadilan.  Argumentasi  tersebut  dibuat 

 26  Fajar  Nur  Cahaya  Dwi  Putra,  “  Perlindungan 
 Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek  Terhadap 
 Perbuatan  Pelanggaran  Merek”,  Mimbar  Keadilan, 
 edisi Januari-Juni 2014: (97-108) 

 25  Hilda  Hilmiah  Dimyati,  “  Perlindungan  Hukum 
 Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal”  ,  Jurnal  Cita 
 Hukum, Vol.1 ,No.2, (Desember 2014):342 

 24  Goesniadhie S., Kusnu. 2010. “Perspektif Moral 
 Penegakan Hukum Yang Baik”.   Jurnal Hukum IUS 
 QUIA IUSTUM   17 (2):195-216. 
 https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2  . 
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 berdasarkan  teori  yang  dicetuskan  oleh 

 Soediman  Kartohadiprodjo,  dimana  Ia 

 mengatakan  bahwa  prinsip 

 dirumuskannya  hukum  ialah  demi  meraih 

 keadilan.  Maka  dari  itu,  dapat  disimpulkan 

 bahwa  eksistensi  penciptaan  perlindungan 

 hukum  adalah  salah  satu  medium  yang 

 dapat  digunakan  untuk  menegakkan 

 keadilan,  salah  satunya  penegakkan 

 keadilan  di  bidang  ekonomi  khususnya 

 transaksi jual beli  e-commerce  . 

 B.  Tinjauan  Perlindungan  Hukum 
 Bagi  Pelaku  Usaha  Dari 
 Undang-Undang  Perlindungan 
 Konsumen 

 Dalam  pergaulan  masyarakat  dikenal 

 suatu  istilah  “  Ubi  societas  Ibi  Ius  ”  yang 

 berarti  dimana  ada  masyarakat,  disitu  ada 

 hukum.  Menurut  Prof.  Dr  Sudikno 

 Mertokusumo,  setiap  manusia  mempunyai 

 kepentingan,  dan  menginginkan  agar 

 kepentingan-kepentingannya  terlindungi 

 dari  bahaya  yang  mengancamnya.  Oleh 

 sebab  itu,  setiap  orang  memerlukan 

 bantuan  orang  lain  untuk  menghadapi 

 ancaman-ancaman  terhadap 

 kepentingannya.  Dengan  demikian  akan 

 lebih  terjamin  perlindungannya  apabila  ia 

 bermasyarakat. 

 Sejatinya,  setiap  individu 

 membutuhkan  suatu  perlindungan  hukum 

 dalam  menjalankan  kehidupannya.  C.S.T 

 Kansil  mengemukakan  pendapat 

 mengenai  pengertian  perlindungan  hukum 

 adalah  upaya  hukum  yang  diberikan  oleh 

 aparat  penegak  hukum  dalam  menjamin 

 keamanan  secara  fisik  maupun  pikiran  dari 

 segala  ancaman  yang  berasal  dari  pihak 

 luar.  Berbeda  dengan  Philip  M.  Hadjon 

 yang  mengemukakan  bahwa  harkat, 

 martabat  dan  hak  hak  asasi  yang  dimiliki 

 oleh  setiap  individu  sejak  lahir  harus 

 dilindungi  oleh  hukum  berdasarkan 

 ketentuan  hukum  dari  kesewenangan.  And 

 Hamzah  menambah  konsep  perlindungan 

 hukum  yaitu  upaya  setiap  orang  atau 

 pemerintah  selain  untuk  menciptakan 

 keamanan,  penguasaan  serta  upaya 

 pemenuhan  kesejahteraan  hidup 

 masyarakat  agar  sesuai  dengan  Hak  Asasi 

 Manusia. 

 Sebagaimana  dasarnya  kegiatan 

 transaksi  jual  beli,  tentu  akan 

 menimbulkan  hubungan  hukum  perikatan 

 dimana  satu  pihak  melekatkan  hak  dan 

 pihak  lain  melekatkan  kewajiban,  sehingga 

 timbul  prestasi  yang  harus  dipenuhi 

 seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1234 

 KUHPerdata.  Jika  dihubungkan  dengan 

 jual  beli  berbasis  online,  pihak  pembeli 

 berhak  untuk  menentukan  barang,  jasa 

 pengiriman  dan  sistem  pembayaran  yang 

 akan  digunakannya,  serta  berprestasi 

 untuk  melakukan  pembayaran  sesuai 

 harga  tercantum.  Sedangkan,  pihak 

 penjual  berhak  atas  pembayaran  produk 

 dan  berkewajiban  untuk  mengirimkan 

 produk  kepada  pembeli.  Pada  sistem 
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 COD  ini,  apabila  pembeli  telah 

 menentukan  produknya,  maka  dapat 

 langsung  checkout  di  aplikasi  marketplace  . 

 Selanjutnya,  kewajiban  membayarkan 

 sejumlah  uang  saat  pesanan  telah 

 diterimanya. 

 Melalui  mekanisme  ini,  sistem 

 COD  banyak  menimbulkan  permasalahan 

 yang  dialami  oleh  penjual.  Marak  terjadi 

 kasus  dimana  pihak  pembeli  melakukan 

 pembatalan  sepihak  ketika  pesanan  telah 

 sampai  di  tangannya.  Banyak  faktor  yang 

 memicu,  diantaranya  pada  saat  pembeli 

 telah  memesan  produk  yang  dipilihnya 

 kemudian  tidak  ada  respon  penjual  untuk 

 melanjutkan  pengemasan,  menemukan 

 barang  yang  sama  dengan  harga  yang 

 lebih  murah,  berubahnya  pikiran,  dan 

 lainnya.  Pembatalan  pesanan  secara 

 sepihak  oleh  pembeli  merupakan  bentuk 

 wanprestasi.  Sering  pula  terjadi  dimana 

 pihak  pembeli  langsung  membuka 

 kemasan  produk,  sebelum  menyelesaikan 

 pembayaran  tunai  kepada  kurir,  bahkan 

 barang  yang  telah  dibuka  itu  dipaksa 

 untuk  dikembalikan  kepada  penjual  karena 

 tidak sesuai dengan keinginannya. 

 Dalam  suatu  perlindungan 

 hukum,  setidaknya  dapat  memenuhi 

 beberapa unsur, antara lain; 

 a.  Segala  upaya  pemerintah  memberi 

 perlindungan kepada warganya 

 b. Adanya jaminan kepastian hukum 

 c.  Menyangkut  hak  yang  dimiliki  oleh 

 warga negara 

 d.  Terdapat  ancaman  hukum  yang 

 dikenakan kepada pelanggarnya. 

 Menurut  pendapat  Muchsin, 

 perlindungan  hukum  ditujukan  untuk 

 melindungi  subjek  hukum  yang  telah 

 diatur  dalam  peraturan 

 perundang-undangan  yang  berlaku  dan 

 dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. 

 Perjanjian  jual  beli  diatur  dalam 

 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata 

 bagian  ke  lima,  dimana  pada  bagian 

 tersebut  dituliskan  eksplanasi  mengenai 

 definisi  dari  jual  beli.  Definisi  tersebut 

 tertulis sebagai berikut : 

 “Jual  beli  merupakan  suatu 

 perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu  penjual 

 dan  pembeli,  yang  mana  penjual 

 mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan 

 suatu  kebendaan  dan  pembeli 

 mengikatkan  dirinya  untuk  membayar 

 harga yang telah dijanjikan.” 

 Dalam  perjanjian  jual  beli,  akan 

 selalu  ada  perpindahan  kepemilikan, 

 dimana  pelaku  usaha  akan  memberikan 

 barang  yang  dijual  sebagai  hak  milik 

 konsumen  dan  konsumen  akan  membayar 

 sejumlah  uang  sebagai  hak  milik  pelaku 
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 usaha  selaku  penjual.  27  Perjanjian  jual  beli 

 selalu  lekat  dengan  istilah  penjual  dan 

 pembeli.  Salah  satu  subjek  yang  paling 

 familiar  dengan  hukum  adalah  konsumen. 

 Konsumen  adalah  setiap  orang  yang 

 memakai  barang  dan  /atau  jasa  yang 

 tersedia  dalam  masyarakat  baik  bagi 

 kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain 

 maupun  makhluk  hidup  lain.  Pengaturan 

 hukum  mengenai  konsumen  di  Indonesia 

 dapat  dilihat  pada  Undang-  Undang 

 Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 

 1999.  Isi  dari  pengaturan  tersebut  secara 

 garis  besar  memuat  mengenai  bagaimana 

 uraian  hak  dan  kewajiban  konsumen, 

 seperti ada di bawah ini : 

 Hak  konsumen  yang  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 terdiri dari: 

 1.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, 

 dan  keselamatan  dalam 

 mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

 2.  Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau 

 jasa  serta  mendapatkan  barang 

 dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan 

 nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan 

 yang dijanjikan. 

 3.  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, 

 dan  jujur  mengenai  kondisi  dan 

 jaminan barang dan/atau jasa. 

 27  Eka  Nuraini  Rachmawati  dan  Ab  Mumin  bin  Ab 
 Ghani,  “  Akad  Jual  Beli  Dalam  Perspektif  Fikih 
 Dan  Praktiknya  Di  Pasar  Modal  Indonesia”, 
 AL-‘ADALAH,  Vol.  12,  No.  4,  (Desember  2015)  : 
 786 

 4.  Hak  untuk  didengar  pendapat  dan 

 keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa 

 yang digunakan. 

 5.  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, 

 perlindungan,  dan  upaya 

 penyelesaian  sengketa  perlindungan 

 konsumen secara patut. 

 6.  Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan 

 pendidikan konsumen. 

 7.  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani 

 secara  benar  dan  jujur  serta  tidak 

 diskriminatif. 

 8.  Hak  untuk  mendapatkan 

 kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau 

 penggantian,  apabila  barang 

 dan/atau  jasa  yang  tidak  diterima 

 tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau 

 tidak sebagaimana mestinya. 

 9.  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan 

 peraturan  perundang-undangan 

 lainnya. 

 Selain  hak,  konsumen  memiliki  kewajiban 

 yang terdiri atas: 

 1.  Membaca  atau  mengikuti  petunjuk 

 informasi  dan  prosedur  pemakaian 

 atau  pemanfaatan  barang  dan/atau 

 jasa,  demi  keamanan  dan 

 keselamatan. 

 2.  Beritikad  baik  dalam  melakukan 

 transaksi  pembelian  barang  dan/atau 

 jasa. 

 3.  Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar 

 yang disepakati. 
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 4.  Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum 

 sengketa  perlindungan  konsumen 

 secara patut. 

 Selain  memuat  mengenai  pengaturan 

 hak  dan  kewajiban  konsumen, 

 Undang-undang  ini  secara  eksplisit  juga 

 menyinggung  mengenai  pengaturan  hak 

 dan  kewajiban  pelaku  usaha.  Uraian  hak 

 pelaku  usaha,  berdasarkan  Pasal  6 

 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen 

 adalah: 

 1.  Hak  untuk  menerima  pembayaran 

 yang  sesuai  dengan  kesepakatan 

 mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar 

 barang  dan/atau  jasa  yang 

 diperdagangkan. 

 2.  Hak  untuk  mendapat 

 perlindungan  hukum  dari 

 tindakan  konsumen  yang 

 beritikad tidak baik. 

 3.  Hak  untuk  melakukan  pembelaan 

 diri  sepatutnya  di  dalam 

 penyelesaian  hukum  sengketa 

 konsumen. 

 4.  Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik 

 apabila  terbukti  secara  hukum 

 bahwa  kerugian  konsumen  tidak 

 diakibatkan  oleh  barang  dan/atau 

 jasa yang diperdagangkan. 

 5.  Hak-hak  yang  diatur  dalam 

 ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan lainnya. 

 Uraian  kewajiban  pelaku  usaha 

 terhadap konsumen adalah : 

 1.  Beritikad  baik  dalam  melakukan 

 kegiatan usahanya. 

 2.  Memberikan  informasi  yang 

 benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai 

 kondisi  dan  jaminan  barang 

 dan/atau  jasa  serta  memberi 

 penjelasan  penggunaan, 

 perbaikan, dan pemeliharaan. 

 3.  Memperlakukan  atau  melayani 

 konsumen  secara  benar  dan  jujur 

 serta tidak diskriminatif. 

 4.  Menjamin  mutu  barang  dan/atau 

 jasa  yang  diproduksi  dan/atau 

 diperdagangkan  berdasarkan 

 ketentuan  standar  mutu  barang 

 dan/atau jasa yang berlaku. 

 5.  Memberi  kesempatan  kepada 

 konsumen  untuk  menguji, 

 dan/atau  mencoba  barang 

 dan/atau  jasa  tertentu  serta 

 memberi  jaminan  dan/atau 

 garansi  atas  barang  yang  dibuat 

 dan/atau yang diperdagangkan. 

 6.  Memberi  kompensasi,  ganti  rugi 

 dan/atau  penggantian  atas 

 kerugian  akibat  penggunaan, 

 pemakaian  dan  pemanfaatan 

 barang  dan/atau  jasa  yang 

 diperdagangkan. 

 7.  Memberi  kompensasi,  ganti  rugi 

 dan/atau  penggantian  apabila 
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 barang  dan/atau  jasa  yang 

 diterima  atau  dimanfaatkan  tidak 

 sesuai dengan perjanjian. 

 Meskipun  kegiatan  jual  beli  online 

 mempermudah  kehidupan  manusia  dalam 

 pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan, 

 tidak  selamanya  kegiatan  tersebut  berisi 

 hal-hal  positif  saja.  Seringkali  kita 

 mendengar  mengenai  penipuan  yang 

 terjadi  di  dalam  kegiatan  jual  beli  online 

 yang  pada  dunia  hukum  disebut  sebagai 

 wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  sebuah 

 istilah  hukum  yang  berarti  tidak  dapat 

 terpenuhinya  sebuah  prestasi  atau 

 kewajiban  dalam  suatu  perjanjian. 

 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, 

 wanprestasi  adalah  keadaan  buruk  salah 

 satu  pihak  dalam  perjanjian  berprestasi 

 akibat  kelalaian.  Di  dalam  hukum  sendiri, 

 berdasarkan  Pasal  1238  KUHPerdata, 

 Wanprestasi  adalah  kondisi  dimana 

 debitur  dinyatakan  lalai  dengan  surat 

 perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau 

 berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan 

 sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini 

 mengakibatkan  debitur  harus  dianggap 

 lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang 

 ditentukan. 

 Dalam  perjanjian  jual  beli  online 

 terdapat  transaksi  yang  disebut  dengan 

 transaksi  e-commerce  .  Pada  transaksi 

 e-commerce,  sering  terjadi  kasus  wanprestasi 

 dimana  pada  umumnya,  pelaku  usaha 

 melakukan  penipuan  sehingga  konsumen 

 tidak  mendapat  barang  yang  sesuai  atau 

 diinginkan  atau  bahkan  tidak  mendapat 

 barang  sama  sekali.  Namun,  perlu  diingat 

 bahwa  wanprestasi  dalam  transaksi 

 e-commerce  tidak  hanya  rawan  dialami  oleh 

 konsumen  namun  juga  dapat  terjadi  pada 

 pelaku  usaha.  Pasalnya,  kerugian  yang 

 diterima  pelaku  usaha  apabila  terjadi 

 wanprestasi  oleh  konsumen  adalah  sama 

 besarnya  dengan  kerugian  wanprestasi 

 yang  biasa  terjadi  pada  konsumen.  Salah 

 satu  jenis  penjualan  yang  akan  sangat 

 dirugikan  pada  kegagalan  pemenuhan 

 prestasi  ini  adalah  pelaku  usaha  yang 

 menggunakan  sistem  pre-order  pada 

 penjualan  bisnisnya.  Pre-order  dapat 

 didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem 

 pembelian  produk  yang  dilakukan  oleh 

 penjual  sebelum  stok  riil  barang  tersedia.  28 

 Secara  umum,  arti  dari  pre-order  adalah 

 aktivitas  jual  beli  yang  mana  pembeli 

 memesan  sebuah  produk  dan 

 membayarnya  di  awal  dengan  estimasi 

 waktu  yang  telah  diinfokan  dan  disepakati 

 dengan  penjual,  hingga  stok  riil  barang 

 tersedia. Namun,  pada  transaksi  e-commerce  , 

 biasanya  sistem  pre-order  dilakukan  dengan 

 menggunakan  uang  penjual  terlebih 

 dahulu  di  awal  hingga  barang  sampai  ke 

 28  Nur  Fitrianingsih  Hasan,  “  Perancangan  Sistem 
 Informasi  Manajemen  Pre  Order  Dan  Penjualan 
 Pada  Khasan  Labels  Indonesia  ”,  Naskah  Publikasi, 
 Sekolah  Menengah  Atas,  (Yogyakarta:  Sekolah 
 Tinggi  Manajemen  Informatika  Dan  Komputer 
 Amikom Yogyakarta  , 2015), Dipublikasikan, hlm. 4. 

 14 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 tangan  konsumen,  baru  pihak  platform 

 akan  melepaskan  sejumlah  dana  pada 

 penjual.  Sistem  ini  apabila  dikombinasikan 

 dengan  metode  pembayaran  COD, 

 sungguh  merugikan  pihak  pelaku  usaha. 

 Karena,  semisal  pembeli  tidak 

 membayarkan  uang  harga  barang  tersebut, 

 penjual  jadi  merasakan  kerugian  “  stock  ” 

 barang  yang  seharusnya  tidak  dimiliki 

 penjual  dengan  sistem  transaksi  pre-order  . 

 Menanggapi  kasus  ini,  penulis  meneliti 

 aspek  perlindungan  hukum  yang  dapat 

 digunakan  pelaku  usaha  terhadap  pembeli 

 yang  “nakal”  tersebut.  Sejauh  ini 

 ditemukan  bahwa  belum  terdapat  aspek 

 perlindungan  hukum  khusus  yang  dapat 

 menopang  pelaku  usaha  dalam 

 menjalankan  bisnisnya  tanpa  harus 

 mengkhawatirkan  ancaman  wanprestasi 

 oleh  konsumen  COD.  Padahal,  menurut 

 penjabaran  yang  telah  dilakukan  tim 

 penulis  pada  paragraf  diatas, 

 Undang-undang  perlindungan  konsumen 

 juga  mengatur  kewajiban  konsumen  serta 

 hak  pelaku  usaha.  Namun  sanksi  yang 

 didapat  hanya  sebatas  sanksi  terhadap 

 pelaku  usaha  saja.  Konsumen  juga 

 berpeluang  melakukan  wanprestasi 

 terhadap  hak  pelaku  usaha  dan  kewajiban 

 konsumen  yang  diatur  dalam 

 undang-undang  tersebut.  Maka  dapat 

 dirumuskan  bahwa  terdapat  ketimpangan 

 hukum  dalam  susunan  UU  Perlindungan 

 Konsumen ini. 

 Tim  penulis  bertujuan  untuk 

 membedah  lebih  jauh  mengenai  aturan 

 terhadap  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh 

 konsumen  dan  juga  implementasinya. 

 Zaman  yang  semakin  maju  ini  tentu  saja 

 menimbulkan  lebih  banyak  kejadian  yang 

 terjadi.  Sejatinya  sudah  banyak  terjadi 

 wanprestasi  yang  dilakukan  oleh 

 konsumen  dan  menyebabkan  kerugian 

 kepada  para  pelaku  usaha  dalam  sistem 

 cash  on  delivery.  Sebagai  contoh  nyatanya, 

 sebuah  toko  yang  menjual  photocard  di 

 Bekasi  menerapkan  sistem  COD  dalam 

 penjualan  online  nya.  Tim  penulis  sempat 

 mengunjungi  akun  sosial  media  toko 

 tersebut  beberapa  kali  dalam  suatu  kurun 

 waktu  tertentu  selama  melakukan  live 

 streaming  .  Si  penjual  seringkali 

 menunjukkan  bahwasanya  mengalami 

 kerugian  akibat  sistem  COD  tersebut.  Ia 

 menyebutkan  bahwa  banyak  paket  darinya 

 yang  telah  dikirim  oleh  penyedia  jasa 

 pengiriman  kepada  pembeli  kemudian 

 ditolak  mentah-mentah  oleh  pembeli 

 dengan  berbagai  alasan  seperti  enggan 

 untuk  membayar,  tidak  jadi  membeli,  atau 

 bahkan  mengaku  tidak  pernah  membeli. 

 Akhirnya,  paket-paket  tersebut  pun  harus 

 dikembalikan  kepada  penjual.  Si  penjual 

 mengaku  bahwa  kerugian  yang  dialami 

 berupa  kardus  pengiriman  paket.  Setiap 

 kerdus  paket  yang  dikembalikan  tentu  saja 

 sudah  tidak  dalam  keadaan  bagus  seperti 

 semula.  Setiap  paket  photocard  yang  dikirim 
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 oleh  penjual  menggunakan  kardus  untuk 

 mencegah  kerusakan  photocard  yang  dibeli 

 oleh  konsumen.  Si  penjual  terpaksa  harus 

 membuang  kardus-kardus  bekas  penjualan 

 COD  yang  ditolak  tersebut.  Hal  ini 

 dikarenakan  apabila  kerdus-kardus 

 tersebut  dipakai  kembali  untuk  mengirim 

 paket  yang  lain,  maka  akan  merusak 

 kepercayaan  pembeli  kepada  tokonya  dan 

 menganggap  tokonya  tidak  profesional 

 karena  menggunakan  kardus  bekas.  Tidak 

 hanya  itu,  penjual  juga  mengalami 

 kerugian  dalam  bentuk  tenaga.  Si  penjual 

 membungkus  kardus  tersebut  satu 

 persatu.  Si  penjual  dapat  menerima  kurang 

 lebih  10  paket  COD  yang  ditolak  oleh 

 konsumen  dalam  sehari.  Anggap  saja 

 apabila  satu  kardus  seharga  Rp1.500,00 

 maka  dalam  sehari  si  penjual  dapat 

 mengalami  kerugian  sejumlah 

 Rp15.000,00.  Mungkin  nominal  tersebut 

 dapat  terdengar  sepele,  namun  apabila  kita 

 kalkulasikan  dalam  jangka  panjang  maka 

 kerugian  yang  dialami  dapat  dikatakan 

 cukup besar. 

 Contoh  lainnya  dari  perkara 

 wanprestasi  konsumen  terhadap  penjual 

 melalui  sistem  COD  adalah  dalam  bentuk 

 jual  beli  makanan.  Tim  penulis  pernah 

 menyaksikan  live  streaming  salah  satu  toko 

 yang  menjual  dessert  berupa  rice  krispies  in 

 jar  yang  terkenal  di  kanal  sosial  media.  Si 

 penjual  mengatakan  bahwa  beberapa  kali 

 menerima  retur  akibat  penjual  tidak  mau 

 membayar  maupun  menerima  paket  COD 

 yang  telah  dikirim.  Si  penjual  mengatakan 

 bahwa  mereka  mengalami  kerugian  tidak 

 hanya  dalam  bentuk  tenaga  maupun 

 packing,  tetapi  juga  dessert  yang  ada  di 

 dalamnya.  Akibat  retur  karena  ditolak  oleh 

 konsumen,  terkadang  pengiriman 

 pengembalian  menjadi  lebih  lama  dan 

 menyebabkan  dessert  yang  dijual  menjadi 

 tidak  layak  makan  dikarenakan  dessert 

 tersebut  hanya  tahan  dalam  jangka  waktu 

 tertentu  karena  tidak  menggunakan 

 pengawet  dalam  pembuatannya.  Si  penjual 

 dapat  mengalami  kerugian  sejumlah 

 nominal  kurang  lebih  Rp35.000,00  dan 

 terpaksa harus membuang  dessert  tersebut. 

 C.  Pertanggungjawaban  Hukum 

 Yang Dapat Ditempuh Konsumen 

 Sebagai  jalan  keluar  dari  jawaban 

 rumusan  masalah  diatas,  penulis 

 menganalisis  dasar  hukum  sekunder  yang 

 bisa  digunakan  pihak  pelaku  usaha  sebagai 

 alat  pertahanan  diri  dalam  menghadapi 

 maraknya  kasus  wanprestasi  oleh 

 pembayaran  COD  konsumen.  Menurut 

 pembahasan  sebelumnya,  pada  Undang 

 undang  nomor  8  tahun  1999,  diatur  juga 

 kewajiban  yang  harus  dilakukan  pihak 

 konsumen  ketika  bertransaksi  dengan 

 penjual.  Salah  satu  kewajiban  yang  diatur 

 dalam  peraturan  mengenai  tanggung 

 jawab  konsumen  adalah  melakukan 

 transaksi  jual  beli  barang  atau  jasa  dengan 
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 itikad  baik  dengan  membayar  sesuai  harga 

 yang  telah  disepakati  serta  mengikuti 

 upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  yang 

 patut. 

 Dalam  upaya  pertanggungjawaban 

 konsumen  ketika  melakukan  transaksi  jual 

 beli  e-commerce  ,  ada  beberapa  jalur  yang 

 dapat  ditempuh  selama  konflik 

 berlangsung.  Jalur  pertama  dan  paling 

 umum  adalah  jalur  non-litigasi.  Dalam 

 pembatalan  produk  dari  sistem 

 pembayaran  COD,  Konsumen  dapat 

 melakukan  hal-hal  yang  meringankan 

 kerugian  penjual  dan  menyelesaikan  secara 

 bertanggung  jawab. Konsumen  dapat 

 melakukan  konfirmasi  langsung  via 

 telepon  atau  pesan  untuk  memastikan 

 bahwa  pesanan  dibatalkan  kepada  penjual. 

 Konsumen  dan  Penjual  dapat  bernegosiasi 

 untuk  penyelesaian  pembatalan  transaksi 

 tersebut. Apabila  dari  kedua  belah  pihak 

 sepakat  secara  sukarela  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  tersebut  secara 

 non  litigasi,  maka  terdapat  beberapa  jenis 

 cara penyelesaian, meliputi:  

 a)  Konsultasi,  yakni  tindakan  yang 

 bersifat  personal  antara  konsultan 

 yang  memberikan  konsultasi 

 terhadap  sengketa  yang  dihadapi 

 kliennya  sesuai  dengan  kebutuhan 

 yang  diperlukan  oleh  kliennya 

 sehingga dapat menempuh solusi;  

 b)  Mediasi,  yakni  proses  penyelesaian 

 sengketa  dengan  bantuan  pihak 

 ketiga  sebagai  mediator  dengan 

 tujuan  agar  kedua  belah  pihak  yang 

 sedang  bersengketa  dapat  berunding 

 memperoleh kesepakatan;  

 c)  Negosiasi,  yakni  proses  penyelesaian 

 sengketa  yang  ditujukan  untuk 

 memperoleh  kata  sepakat  antara 

 kedua  belah  pihak  yang  bersengketa 

 yang  didasarkan  atas  kerja  sama  yang 

 harmonis;  

 d)  Konsiliasi,  yakni  proses  penyelesaian 

 sengketa  dengan  bantuan  pihak 

 ketiga  sebagai  konsiliator  dengan 

 mengusahakan  adanya  jalan  keluar 

 yang  dapat  diterima  kedua  belah 

 pihak; serta  

 e)  Penilaian  Ahli,  yakni  proses 

 penyelesaian  sengketa  dengan 

 bantuan  pendapat  ahli  yang 

 kredibilitas  untuk  membantu  secara 

 teknis  yang  disesuaikan  dengan 

 bidang dan keahlian yang dimilikinya. 

 Berdasarkan  ketentuan  upaya 

 penyelesaian  sengketa  di  atas,  maka  dari 

 pihak  penjual  dapat  memilih  upaya  yang 

 tepat  untuk  mengembalikan  kerugian  yang 

 telah  ditimbulkan  dari  pembatalan  secara 

 sepihak  yang  dilakukan  oleh  pihak 

 konsumen. Upaya  preventif  yang  dapat 

 dilakukan  oleh  pihak  konsumen  untuk 

 melindungi  penjual  dari  kerugian 
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 pembatalan  sepihak  ini  yakni  sebelum 

 melakukan  pembayaran  pesanan  produk 

 pada  toko  yang  tersedia  di  aplikasi 

 marketplace,  diharapkan  dapat  melakukan 

 pengecekan  ulang  terhadap  jenis  produk, 

 kuantitas,  alamat  penerima  dan  jika  ada 

 catatan  yang  ingin  disampaikan  kepada 

 pihak  penjual  dapat  menuliskannya 

 dengan  detail  dan  kemudian 

 mengkonfirmasi  seluruh  detail  pemesanan 

 kepada penjual. 

 Namun  dalam  transaksi  secara 

 nyata,  akan  ada  saat  dimana  konsumen 

 tidak  kooperatif  untuk  menempuh  jalur 

 non-litigasi  bersama.  Di  saat  inilah  pelaku 

 usaha  memerlukan  adanya  perlindungan 

 hukum  untuk  menempuh  jalur  litigasi  dan 

 menuntut  pertanggung  jawaban 

 konsumen  atas  perbuatan  wanprestasi 

 yang  dilakukannya.  Seperti  yang  telah 

 diketahui  bersama  melalui  bagian 

 sebelumnya,  bahwa  untuk  menempuh 

 jalur  litigasi  belum  ada  aturan  khusus  yang 

 mengatur  mengenai  perlindungan 

 konsumen  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, 

 berlandaskan  pada  kebenaran  absahnya 

 transaksi  jual  beli  e-commerce  meskipun 

 dengan  menggunakan  sistem  COD,  maka 

 pelaku  usaha  dapat  menggunakan 

 beberapa  undang-undang  terkait  jual  beli 

 dan  perjanjian  untuk  mempertahankan 

 diri sebagai berikut : 

 Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang 

 Hukum Perdata 

 Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga 

 karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan 

 mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun 

 telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk 

 memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu 

 yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya 

 hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya 

 dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang 

 telah ditentukan. 

 Pasal  ini  dapat  digunakan  untuk  menuntut 

 konsumen  sehingga  mengganti  rugi 

 kerugian  sejumlah  yang  dirasakan  oleh 

 penjual. 

 Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang 

 Hukum 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. 

 Pasal  ini  dapat  digunakan  sebagai  landasan 

 untuk  memperkuat  tuntutan  pelaku  usaha 

 apabila  seandainya  metode  pembayaran 

 Cash  on  Delivery  dipermasalahkan  dimana 

 transaksi  belum  terjadi  karena  pembeli 

 menolak barang yang dikirimkan. 

 Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang 

 Hukum Perdata 
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 Suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan 

 dengan  mana  satu  orang  atau  lebih 

 mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang 

 lain atau lebih. 

 Pasal  ini  dapat  digunakan  untuk 

 memperkuat  argumen  pelaku  usaha  yang 

 menekankan  pertanggungjawaban 

 konsumen  karena  terikat  hubungan  jual 

 beli. 

 Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang 

 Hukum Perdata 

 Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai 

 dengan  undang-undang  berlaku  sebagai 

 undang-undang  bagi  mereka  yang 

 membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat 

 ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan 

 kedua  belah  pihak,  atau  karena 

 alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh 

 undang-undang.  Persetujuan  harus 

 dilaksanakan dengan itikad baik. 

 Pasal  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

 penjelasan  bahwa  dengan  persetujuan 

 konsumen  atas  transaksi  tersebut  yang 

 sebelumnya  telah  dilakukan  menurut  tata 

 cara  e-commerce  masing-masing,  maka 

 persetujuan  transaksi  (pembelian)  tidak 

 dapat  dibatalkan  semata-mata  pada  saat 

 penerimaan  barang  melalui  metode  cash  on 

 delivery  . 

 III.  KESIMPULAN 

 Belakangan  ini  marak  terjadi 

 konflik  antara  pelaku  usaha  dan 

 konsumen  terkait  pembatalan  pembayaran 

 oleh  pembeli  yang  terjadi  melalui  metode 

 pembayaran  cash  on  delivery  .  Salah  satu 

 pihak  yang  mengalami  kerugian  besar 

 dalam  wanprestasi  proses  cash  on  delivery  ini 

 adalah  para  pelaku  usaha  yang 

 menggunakan  sistem  pre-order  dalam 

 bisnisnya.  Kasus-kasus  ini  membuktikan 

 bahwa  perlindungan  hukum  atas  pelaku 

 usaha  sangat  penting  untuk  meminimalisir 

 kerugian. 

 Metode  pembayaran  di  tempat 

 atau  Cash  on  Delivery  (COD)  menjadi  salah 

 satu  alternatif  pembayaran  yang  masih 

 banyak  ketentuan  dengan  digunakan  oleh 

 pihak  konsumen.  Akan  tetapi, 

 keberlakuan  ketentuan  Cash  on  Delivery 

 (COD)  sering  terjadi  kesenjangan  dengan 

 pelaksanaan  di  lingkungan  masyarakat. 

 Toko  Jr  Store  menjadi  salah  satu  pelaku 

 usaha  yang  menjadi  korban  yang 

 mengalami  pembatalan  sepihak  transaksi 

 jual  beli  dengan  metode  pembayaran  Cash 

 on  Delivery  yang  dilakukan  oleh  beberapa 

 konsumennya.  Perbuatan  pembatalan 

 sepihak  dikategorikan  sebagai  perbuatan 

 melawan  hukum  yang  melanggar  suatu 

 asas  konsensualisme  dan  itikad  baik 

 sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 

 KUHPerdata.  Pembatalan  transaksi 

 dengan  metode  COD  sering  terjadi, 

 disebabkan  tindakan  checkout  yang 
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 dilakukan  oleh  anak-anak  dibawah  umur 

 tanpa  sepengetahuan  orang  tua,  kesalahan 

 pencantuman  alamat,  dan  tidak  memiliki 

 uang  saat  pesanan  tiba.  Dampak 

 pembatasan  tersebut  penjual  harus 

 menanggung  kerugian  berupa  biaya 

 produk,  pengiriman  dan  teguran  berupa 

 poin penalti dari pihak  marketplace  . 

 Menurut  dasar  teori  transaksi  jual 

 beli,  tanggung  jawab,  dan  perlindungan, 

 transaksi  jual  beli  e-commerce  adalah  sah 

 adanya  meskipun  pembayaran  dilakukan 

 dengan  menggunakan  sistem  cash  on 

 delivery  .  Keterikatan  perjanjian  antar 

 penjual  dan  pembeli  juga  tidak  dapat 

 ditarik  begitu  saja  menurut 

 undang-undang  yang  berlaku.  Oleh  karena 

 itu,  apabila  melihat  hak  dan  kewajiban 

 konsumen  serta  pelaku  usaha  pada 

 Undang-undang  perlindungan  konsumen 

 nomor  8  tahun  1999,  seharusnya  disusun 

 juga  sanksi  pidana  bagi  konsumen  yang 

 melanggar  prestasinya.  Sejauh  ini, 

 beberapa  dasar  undang-undang  yang 

 dapat  digunakan  sebagai  alat  perlindungan 

 diri  pelaku  usaha  ada  pada  Kitab 

 Undang-undang  hukum  perdata  lebih 

 tepatnya  dalam  bagian  perjanjian,  yakni 

 pasal 1243, 1458, 1313, dan 1338. 

 IV.  SARAN 

 Berdasarkan  hasil  penelitian  dari 

 uraian  masalah  diatas,  berikut  merupakan 

 saran yang dapat diberikan tim penulis : 

 1.  Bagi pemerintah 

 Pemerintah  sebagai  wakil  rakyat 

 harus  lebih  memperhatikan  kepastian 

 hukum  mengenai  perlindungan 

 hukum  tidak  hanya  kepada 

 konsumen  saja  melainkan  juga 

 kepada  pelaku  usaha.  Karena  pada 

 dasarnya  dengan  meningkatkan 

 kepastian  hukum  transaksi  jual-beli, 

 akan  dapat  meningkatkan  volume 

 transaksi  dan  membantu  perbaikan 

 ekonomi Indonesia. 

 2.  Bagi pelaku usaha 

 Pelaku  usaha  diharapkan  dapat  lebih 

 rinci  dalam  menerima  pesanan 

 terutama  bagi  pengusaha  pre-order 

 yang  melalui  pembayaran  cash  on 

 delivery  . 

 3.  Bagi pihak konsumen 

 Konsumen  diharapkan  dapat 

 memahami  mengenai  hak  dan 

 kewajibannya  selaku  konsumen  dan 

 mengedepankan  itikad  baik  sebagai 

 dasar  sebelum  melakukan  pemesanan 

 dalam suatu transaksi jual beli  online  . 

 4.  Bagi para pihak 

 Semua  pihak  dalam  transaksi  jual  beli 

 e-commerce  ini  diharapkan  mampu 

 mengedukasi  dirinya  sendiri 

 mengenai  apa  kewajiban  mereka  dan 

 tata  caranya.  Demi  menghindari 

 kerugian  yang  mungkin  saja  terjadi 

 pada  salah  satu  pihak,  diharapkan 

 para  pihak  lebih  selektif  dalam 

 20 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 memilih  toko  yang  ingin  dibeli  (bagi 

 pihak  konsumen)  dan  metode 

 pembayaran  yang  akan  diaktifkan 

 (bagi  pihak  pelaku  usaha) 

 mempertimbangkan  belum  ada 

 hukum  yang  mengatur  mengenai 

 perlindungan  pelaku  usaha  secara 

 spesifik. 
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 Abstract 

 The  legitimacy  of  an  action  or  deed  is  an  important  thing  to  ensure  legal  certainty  in  law  enforcement  and 

 application  in  Indonesia  because  it  relates  to  the  fulfillment  of  rights  and  obligations  as  well  as  ensuring  the 

 proper  and  correct  operation  of  a  legal  system.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  find  out  the 

 validity  of  ordinary  legal  remedies  in  the  form  of  an  appeal  against  the  results  of  decisions  issued  by  BPSK  as 

 the  body  authorized  to  resolve  consumer  disputes  through  the  mechanism  of  Arbitration  and  Alternative 

 Dispute  Resolution  based  on  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  8  Year  1999  concerning 

 Consumer  Protection  which  is  linked  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  30  Year  1999 

 concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution.  This  study  uses  a  normative  legal  research 

 method  with  a  statutory  approach  as  the  primary  material  and  other  secondary  materials  containing  legal 

 rules.  The  results  of  this  study  are  based  on  applicable  law,  the  appeal  against  the  results  of  the  Arbitration 

 and  Alternative  Consumer  Dispute  Resolution  decisions  through  BPSK  as  regulated  in  the  Law  of  the 

 Republic  of  Indonesia  Number  8  Year  1999  concerning  Consumer  Protection  is  invalid  because  it  has  been 

 regulated  in  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  30  Year  1999  concerning  Arbitration  and 

 Alternative  Dispute  Resolution  that  the  decision  resulting  from  the  Arbitration  is  final  and  binding  so  that 

 an  appeal  cannot  be  filed  against  the  decision.  Therefore,  there  is  a  need  for  further  review  and  renewal  related 

 to  the  arrangement  of  legal  remedies  for  appeals  against  Arbitration  decisions  and  Alternative  Dispute 

 Resolution through BPSK to ensure legal certainty in Indonesia. 

 Keywords:  Legality,  Appeal  Lawsuit,  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution,  Badan 

 Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

 Abstrak 

 Keabsahan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk 

 menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  penegakan  dan  penerapan  hukum  di  Indonesia 

 25 

 Faculty of Law Universitas Brawijaya 
 Jl. MT. Haryono 169, Malang, East Java 6145 

 Email: ldd.alsalcub@gmail.com 



 Legal Journal Academia, Vol.1 No. 1 , xx-xx. 
 e-ISSN: xxxx - xxxx 
 DOI: xx.xxxxx/xxxx  .vol1.1.xx 

 karena  berhubungan  dengan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  serta  menjamin  berjalannya 

 suatu  sistem  hukum  secara  baik  dan  benar.  Tujuan  dari  studi  ini  adalah  guna  mengkaji  serta 

 mengetahui  keabsahan  dari  upaya  hukum  biasa  dalam  bentuk  banding  terhadap  hasil  putusan 

 yang  dikeluarkan  oleh  BPSK  selaku  badan  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa 

 konsumen  melalui  mekanisme  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ,  dalam  hal  ini 

 diatur  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan 

 Konsumen  yang  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  sehingga  studi  ini 

 menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  mana  melalui  peraturan 

 perundang-undangan  dalam  konteks  pembahasan  studi  ini  adanya  bahan  hukum  primer  serta 

 dikaitkan  dengan  adanya  bahan  hukum  sekunder  lainnya  hingga  dalam  studi  terkandung 

 kaidah  hukum  yang  memperjelas  sumber  hukum  serta  referensi  atas  dasar  yang  kuat  dengan 

 hasil  studi  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  bahwa  upaya-upaya  hukum  salah  satunya  yaitu 

 banding  terhadap  hasil  putusan  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  konsumen 

 melalui  BPSK  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 

 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dinilai  tidak  berdasar  hukum.  Karena, 

 bahwasannya  telah  dijelaskan  keputusan  hasil  dari  Arbitrase  adalah  final  and  binding  atau 

 bersifat  mengikat  sehingga  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  banding  terhadap  suatu 

 putusan  yang  sudah  inkracht  ,  dimana  hal  tersebut  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, 

 Sehingga,  dalam  konteks  tujuan  hukum  itu  sendiri,  perlu  adanya  peninjauan  lebih  mendalam 

 dan  tentunya  pembaharuan  hukum  terhadap  pengaturan  upaya  hukum  banding  dalam 

 putusan  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  melalui  BPSK  demi  terciptanya 

 kepastian hukum di Indonesia. 

 Kata  Kunci:  Keabsahan,  Upaya  Hukum  Banding,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, 

 dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Pesatnya  perkembangan 

 teknologi  menuntut  masyarakat  untuk 

 hidup  jauh  lebih  dinamis  dari  sebelumnya. 

 Segala  sektor  kehidupan  yang  juga 

 meliputi  segala  transaksi  menjadi 

 berkembang  kian  hari  semakin  pesat  pula. 

 Dalam  hal  terjadinya  suatu  transaksi, 

 setidaknya  pasti  melibatkan  beberapa 
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 pihak,  seperti  produsen,  distributor  dan 

 konsumen.  Hubungan  antar  pihak  erat 

 berkaitan,  tetapi  dibedakan  berdasarkan 

 posisi  (  bargaining  position  )  dari 

 masing-masing  pihak,  sehingga  tentu 

 perlu  adanya  perlindungan  khusus  yang 

 dalam  hal  ini  memiliki  posisi  terendah, 

 yaitu  bagi  konsumen.  Perlindungan 

 terhadap  konsumen  tidak  hanya  terbatas 

 memberikan  jaminan  atau  kepastian  pada 

 hak  dan  kewajibannya  saja,  tetapi  perlu 

 untuk  diatur  bagaimana  penyelesaian  dari 

 sengketa  manakala  terjadi  sengketa  di 

 antara  konsumen  dengan  pihak  pelaku 

 usaha  agar  tidak  timbul  ketidakadilan  serta 

 agar  dapat  menjamin  kondusifitas  jalannya 

 transaksi  baik  secara  langsung  maupun 

 tidak langsung. 

 Perlindungan  konsumen  pada 

 hakikatnya  adalah  bentuk  perlindungan 

 terhadap  konsumen  dalam  hal  pemenuhan 

 hak  dan  kewajibannya.  Perhatian  khusus 

 terhadap  konsumen  ini  timbul  oleh 

 rendahnya  konsumen  dalam  hal  transaksi 

 baik  yang  dilakukan  secara  online  maupun 

 yang  dilakukan  secara  langsung.  Black’s 

 Law  Dictionary  mendefinisikan 

 perlindungan  konsumen  sebagai  a  statute 

 that  safeguards  consumers  om  the  use  goods  and 

 service  .  29  Definisi  tersebut  tentunya  tepat 

 karena  pada  implementasinya,  kegiatan 

 29  Bryan  A.  Garner,  2004,  Black’s  Law  Dictionary, 
 8  th  Edition,  Minnesota:  West  Publishing  Co.,  Hlm. 
 335. 

 yang  melibatkan  konsumen  tidak  hanya 

 terhadap  barang  berwujud  saja,  tetapi  juga 

 terhadap  jasa.  Sementara  itu,  pada  Pasal  1 

 Angka  1  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen,  perlindungan 

 konsumen  sendiri  didefinisikan  sebagai 

 segala  upaya  yang  menjamin  adanya 

 kepastian  hukum  untuk  memberi 

 perlindungan  kepada  konsumen.  Dengan 

 demikian,  maka  dapat  diketahui  bahwa 

 perlindungan  konsumen  adalah  bentuk 

 dari  kepastian  hukum  yang  menjamin 

 perlindungan  terhadap  konsumen  dalam 

 segala  aktivitas  yang  melibatkan  segala 

 jenis  transaksi  terhadap  barang  dan  jasa 

 yang dilakukan dengan pelaku usaha. 

 Timbulnya  sengketa  dengan 

 kemajuan  teknologi  tampaknya  telah 

 menjadi  hal  yang  linear,  di  mana  tingginya 

 perkembangan  teknologi  turut  mengambil 

 andil  besar  terhadap  timbulnya  sengketa 

 antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha. 

 Sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku 

 usaha  dipengaruhi  oleh  salah  satu  faktor 

 terbesar,  yaitu  tidak  bertemunya  kedua 

 belah  pihak.  Konsumen  tidak  dapat 

 bertemu  secara  fisik  dengan  pelaku  usaha 

 tidak  hanya  berpotensi  timbul  kecurangan 

 yang  merugikan  konsumen  terhadap 

 barang  dan  jasa  saja,  tetapi  juga  terhadap 

 penyelesaian  dari  sengketa  apabila  terjadi 

 di  antara  keduanya,  sebab  pada  nyatanya 
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 kecurangan  yang  terjadi  di  dalam 

 marketplace  maupun  e-commerce  tidak 

 semuanya  dapat  terselesaikan  dengan  baik 

 dan  cepat,  sehingga  menempatkan  posisi 

 konsumen  semakin  rendah  dibandingkan 

 dengan  pelaku  usaha.  Maka  dari  itu, 

 penting  adanya  perhatian  khusus  dan 

 penegakan  hukum  yang  terkerucut  pada 

 penyelesaian  sengketa  antara  konsumen 

 dengan  pelaku  usaha  yang  dapat 

 mencakup  keseluruhan  dan  dapat 

 menyesuaikan  perkembangan  teknologi 

 pada saat ini. 

 Membicarakan  penyelesaian 

 sengketa,  maka  tidak  akan  jauh  kaitannya 

 dengan  badan  peradilan  yang  ada  di 

 Indonesia.  Hal  tersebut  adalah  lumrah 

 karena  pada  dasarnya  badan  peradilan  lah 

 yang  menjadi  lembaga  penegak  hukum 

 yang  sepatutnya  menjamin  kepastian  dan 

 keadilan  bagi  masyarakat  di  segala  sektor. 

 Namun,  pengaruh  signifikan  yang  ada 

 seiring  berkembangnya  zaman  tidak  hanya 

 berpengaruh  terhadap  kegiatan  transaksi 

 yang  melibatkan  konsumen  dengan  pelaku 

 usaha,  tetapi  implikasi  perkembangan 

 zaman  nyatanya  juga  berpengaruh  hingga 

 pada  aspek  peradilan  di  Indonesia.  Dalam 

 hal  ini,  badan  peradilan  di  Indonesia  yang 

 diharapkan  dapat  menyelesaikan  sengketa 

 melalui  mekanisme-mekanisme  tertentu 

 sesuai  dengan  keabsahan  hukum  positif 

 Indonesia.  Keabsahan  itu  sendiri 

 merupakan  istilah  yang  dapat  diartikan 

 sebagai  “atas  dasar  hukum”  atau  segala 

 sesuatu  yang  berlandaskan  pada  hukum 

 yang  berlaku,  sebagaimana  istilah 

 keabsahan  itu  sendiri  yang  merupakan 

 bentuk  terjemahan  dari  rechtmatig  dalam 

 bahasa  Belanda.  Suatu  keabsahan 

 merupakan  hal  yang  penting  dalam  suatu 

 negara  hukum,  terutama  di  Indonesia 

 yang  memiliki  sistem  hukum  dengan 

 menempatkan  undang-undang  selaku 

 hukum  tertulis  sebagai  dasar  hukum 

 utamanya.  Dengan  demikian,  “keabsahan” 

 itu  sendiri  yang  akan  menjadi  landasan 

 dalam  segala  penerapan  dan  penegakkan 

 hukum  sebab  dengan  berdasarkan  pada 

 hukum  positif  tersebut,  suatu  perbuatan 

 ataupun  tindakan,  baik  dalam  hal 

 menegakkannya  maupun  dalam 

 menerapkannya  dapat  diuji  kebenarannya 

 sehingga  secara  langsung  dapat 

 mewujudkan  kepastian  hukum  sebagai 

 salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. 

 Oleh  karena  pengaruh  terhadap 

 badan  peradilan  di  Indonesia, 

 penyelesaian  sengketa  dalam  kegiatan 

 bisnis  melalui  lembaga  pengadilan  menjadi 

 hal  yang  tidak  efektif  dan  efisien  karena 

 dianggap  tidak  profesional  dan  tidak 

 independen  dalam  memeriksa,  mengadili, 

 dan  menyelesaikan  sengketa  bisnis  yang 

 terjadi.  30  Hal  tersebut  nyatanya 

 menimbulkan  anggapan  bahwa  dalam  hal 

 30  Eman  Suparman,  2004,  Pilihan  Forum  Arbitrase 
 dalam  Sengketa  Komersial  untuk  Penegakkan 
 Keadilan, Jakarta: Tatanusa, Hlm. 3. 
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 terjadi  sengketa  bisnis,  alternatif 

 penyelesaian  sengketa  yang  telah  diatur 

 melalui  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang 

 Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa  menjadi  pilihan  mutakhir  dalam 

 penyelesaian  sengketa.  Anggapan  tersebut 

 dapat  didasarkan  pada  kemungkinan 

 untuk  dilaksanakannya  penyelesaian 

 sengketa  secara  informal,  sukarela,  dan 

 dengan  kompromi  antara  para  pihak  yang 

 bersengketa  dalam  menemukan  jalan 

 keluar  dari  suatu  sengketa,  yang  mana  para 

 pihak  diberikan  posisi  menguntungkan 

 satu  sama  lai  n.  31  Maka  pada  penerapannya 

 Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa  pada  suatu  sengketa  yang  timbul, 

 para  pihak  yang  bersengketa  dapat 

 menyelesaikan  segala  bentuk  sengketa 

 dengan  benar-benar  menggunakan 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai 

 pilihan  atau  upaya  terakhir  sehingga  dalam 

 penyelesaian  suatu  sengketa  tidak  perlu 

 melalui  proses  pada  badan  peradilan  di 

 Indonesia.  Maka,  berdasarkan 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 dijelaskan  bahwa  dalam  hal  ini  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  melalui 

 mekanisme-mekanismenya  tidak  dapat 

 menyelesaikan  sengketa,  maka  dapat 

 31  Frans  H.  Winarta,  2016,  Hukum  Penyelesaian 
 Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 13. 

 diajukan  Arbitrase.  Dalam  hal  ini, 

 Arbitrase  secara  tegas  dinyatakan  bersifat 

 final  dan  mengikat,  sehingga  upaya 

 hukum  banding  tidak  dapat  diajukan  ke 

 Pengadilan. 

 Kendatipun  demikian,  pada 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 yang  mengatur  terkait  hukum 

 perlindungan  konsumen,  beberapa  upaya 

 penyelesaian  sengketa  melalui  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 yang  pada  dasarnya  memiliki  mekanisme 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang 

 sama  dan  khususnya  dalam  hal  Arbitrase 

 telah  diatur  dalam  Undang-Undang 

 Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa,  nyatanya 

 memperbolehkan  upaya  hukum  banding 

 kepada  Pengadilan  apabila  dalam 

 penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase 

 tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa  antara 

 kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut 

 menjadikan  keabsahan  dari  upaya  hukum 

 banding  dalam  penyelesaian  sengketa 

 konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  bertentangan  dengan 

 apa  yang  telah  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 sehingga  menimbulkan  ketidakpastian 

 hukum.  Padahal,  mekanisme  Arbitrase 
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 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 diharapkan  dapat  menjadi  cara  yang  paling 

 efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan 

 sengketa  tanpa  harus  melalui  badan 

 peradilan. 

 II.  PEMBAHASAN 

 A.  Upaya Hukum Banding 

 Dalam  menyelesaikan  perselisihan 

 atau  sengketa  hukum  antara  para  pihak, 

 tentunya  memerlukan  suatu  bentuk 

 keputusan  yang  dituangkan  dalam  putusan 

 tentang  bagaimana  penyelesaian  tersebut 

 dapat  diselesaikan,  seperti  dalam  hal 

 menentukan  apakah  perbuatan  dari  salah 

 satu  pihak  dapat  dipertanggungjawabkan 

 atau  tidak.  Suatu  putusan  tidak  selamanya 

 merupakan  putusan  yang 

 sebenar-benarnya  dan  kadang  dalam 

 praktiknya  masih  ditemukan  kesalahan. 

 Terhadap  kesalahan  tersebut,  para  pihak 

 dapat  melakukan  upaya  hukum  selama  hal 

 tersebut  diperbolehkan  oleh 

 undang-undang.  Upaya  hukum  itu  sendiri 

 menurut  Sudikno  Mertokusumo  adalah 

 suatu  cara  guna  memperbaiki  kekeliruan 

 dalam  suatu  putusan,  atau  dapat  pula 

 digunakan  sebagai  alat  pencegah 

 kekeliruan  dalam  suatu  putusan  yang 

 dikeluarkan.  32  Dalam  kata  lain,  putusan 

 hakim  dapat  saja  tidak  berlaku  apabila 

 setelah  ditinjau  dan  dikaji  lebih  lanjut 

 32  Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata 
 Indonesia  ,  Liberty  Jogjakarta,  Jogjakarta,  2009,  hlm. 
 234. 

 terdapat  kesalahan  yang  memungkinkan 

 dapat  merugikan  dan  mencederai  hak  dari 

 salah  satu  pihak  atau  putusan  tersebut 

 cenderung  memihak  kepada  salah  satu 

 pihak.  Upaya  hukum  dalam  hal  ini  terbagi 

 menjadi  dua  jenis  upaya  hukum,  yakni 

 upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar 

 biasa.  Upaya  hukum  biasa  adalah  upaya 

 hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila 

 terhadap  suatu  putusan  belum  memiliki 

 kekuatan  hukum  tetap.  Sementara  itu, 

 upaya  hukum  luar  biasa  adalah  upaya 

 hukum  yang  dilakukan  terhadap  putusan 

 yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  atau 

 inkracht van gewijsde  . 

 Upaya  hukum  biasa  menjadi 

 upaya  hukum  yang  sering  dilakukan 

 terhadap  suatu  putusan.  Salah  satu  bentuk 

 upaya  hukum  biasa  adalah  banding,  yang 

 diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (1) 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan 

 Kehakiman  yaitu,  “Terhadap  putusan 

 pengadilan  tingkat  pertama  dapat 

 dimintakan  banding  kepada  pengadilan 

 tinggi  oleh  pihak-pihak  yang 

 bersangkutan,  kecuali  undang-undang 

 menentukan  lain.”  Artinya,  upaya  hukum 

 banding  tersebut  dapat  dilakukan  apabila 

 putusan  pengadilan  pada  tingkat  pertama, 

 yaitu  Pengadilan  Negeri  dianggap 

 memiliki  kesalahan  atau  memihak  salah 

 satu  pihak  kepada  pengadilan  tinggi. 

 Namun,  hal  yang  perlu  diperhatikan 
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 adalah  adanya  pembatasan  dalam  pasal 

 tersebut  yang  menyatakan  pengecualian 

 dapat  atau  tidaknya  upaya  hukum  banding 

 dapat  dilakukan,  yaitu  selama 

 undang-undang tidak menentukan lain. 

 Upaya  hukum  banding  selama 

 tidak  ditentukan  lain,  yaitu  mengenai 

 dapat  atau  tidaknya  diajukan  banding 

 terhadap  suatu  putusan,  maka  dapat 

 dikatakan  sah.  Seperti  halnya  dalam 

 hukum  acara  pidana,  pada  Pasal  233 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 

 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) 

 memperbolehkan  para  pihak  yang 

 bersangkutan  untuk  mengajukan  banding 

 serta  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  67 

 KUHAP  yang  berbunyi,  “  Terdakwa  atau 

 penuntut  umum  berhak  untuk  minta  banding 

 terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama 

 kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala 

 tuntutan  hukum  yang  menyangkut  masalah 

 kurang  tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan 

 pengadilan  dalam  acara  cepat  .”  Pada 

 pengaturan  tersebut,  maka  selama 

 pengajuan  upaya  hukum  banding 

 sebagaimana  dimaksud  sesuai  dengan 

 hukum  acara  yang  diatur,  upaya  hukum 

 banding  tersebut  menjadi  hal  yang  sah 

 untuk  dilakukan.  Kemudian,  hukum  acara 

 perdata  sendiri  juga  mengenal  adanya 

 upaya  hukum  banding  sebagaimana  diatur 

 dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  20  Tahun  1947  tentang 

 Peraturan  Peradilan  Ulangan  di  Jawa  dan 

 Madura,  Pasal  199  Rbg  yang  pada 

 pokoknya  menyatakan  bahwa 

 permohonan  banding  dapat  diajukan 

 khususnya  diperuntukkan  bagi  pihak  yang 

 dikalahkan.  Sama  halnya  dalam  hukum 

 acara  pidana,  upaya  hukum  banding  juga 

 diatur  tersendiri  mengenai  tenggat  waktu 

 permohonan  banding  setelah  putusan 

 didengar  dan  ketentuan-ketentuan  lainnya, 

 sehingga  permohonan  banding  dalam 

 hukum  acara  perdata  diperbolehkan 

 selama  tidak  melanggar  hukum  acara 

 perdata yang berlaku. 

 Lain  halnya  dalam  hal  adanya 

 undang-undang  yang  mengatur  lainnya 

 dalam  hal  pengajuan  atau  permohonan 

 banding  terhadap  suatu  putusan.  Sebagai 

 contoh,  dalam  hukum  acara  perdata 

 dikenal  adanya  perdamaian  dalam  sidang 

 pengadilan.  Selama  perdamaian  tersebut 

 telah  ditempuh,  maka  berdasarkan  Pasal 

 130  HIR  dan  Pasal  154  Rbg  menegaskan 

 bahwa  terhadap  putusan  perdamaian  di 

 pengadilan  tidak  dapat  dimohonkan  upaya 

 hukum  banding.  Artinya,  dengan  adanya 

 ketentuan  lain  dalam  undang-undang 

 mengenai  permohonan  banding  tersebut, 

 menempatkan  putusan  perdamaian 

 tersebut  menjadi  sama  seperti  putusan 

 biasa  dan  dapat  dilaksanakan  seperti 

 putusan  lainnya.  Adapun  dengan  adanya 

 mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar 
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 pengadilan  seperti  dalam  hal  Arbitrase 

 berlaku  hal  yang  sama.  Pada  Pasal  60 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 secara  tegas  menyatakan  bahwa  putusan 

 hasil  dari  Arbitrase  bersifat  final  dan 

 mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan 

 mengikat  para  pihak.  Maka,  apabila 

 dikaitkan  kepada  upaya  hukum  biasa  itu 

 sendiri,  yang  mana  juga  mencakup  upaya 

 hukum  banding,  dalam  pengertiannya 

 hanya  dapat  dilakukan  terhadap  putusan 

 yang  belum  mengikat  dan  bersifat  tetap, 

 putusan  Arbitrase  merupakan  putusan 

 yang  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum 

 biasa  oleh  karena  undang-undang 

 mengatur demikian. 

 B.  Tinjauan  Umum  Hukum 

 Perlindungan Konsumen 

 Perlindungan  Konsumen 

 merupakan  segala  upaya  yang  menjamin 

 adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi 

 perlindungan  kepada  konsumen.  Dalam 

 hal  ini  subjek  hukum  yang  terlibat  yakni 

 konsumen  itu  sendiri  dalam  segala 

 pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang 

 tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi 

 kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang 

 lain  maupun  kepentingan  lainnya  untuk 

 diperdagangkan,  kemudian  terdapat  pihak 

 lainnya  sebagai  pelaku  usaha  dimana 

 orang  perseorangan  ataupun  dapat 

 berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan 

 dan  berkedudukan  atau  melakukan 

 kegiatan dalam wilayah hukum negara.  33 

 Dalam  Hal  ini  bahwa  lembaga 

 Konsumen  perlu  memperjuangkan 

 konsumen  memperjuangkan  perlindungan 

 hukum  konsumen,  beberapa  substansi 

 yang  terangkat  dalam  workshop  kongres 

 konsumen  untuk  diatur  antara  lain  yakni 

 iklan  menyesatkan,  keamanan  pangan, 

 product  liability,  unfair  contract,  standard 

 contract  ,  penjualan  dan  iklan  perumahan 

 dan  lain-lainnya,  Problem  lain  yang 

 dihadapi  oleh  sebagian 

 konsumen-konsumen,  khususnya  di 

 negara  berkembang  yang  merupakan 

 mekanisme  konsumen  menuntut  ganti 

 rugi  kepada  produsen  (  redress  mechanism  ). 

 Hukum  Acara  Perdata  konvensional,  pada 

 umumnya  kurang  akomodatif  dalam 

 menampung  kepentingan-kepentingan 

 konsumen tersebut. 

 Dalam  hal  ini,  dengan 

 berkembangnya  globalisasi,  perekonomian 

 nasional  berkembang  secara  dinamis, 

 sehingga  dunia  usaha  harus  mampu 

 menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  yang 

 mendukung  perkembangan  teknologi 

 yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan 

 masyarakat  banyak  dan  sekaligus 

 membentuk  pasar  perdagangan  yang 

 tentunya  memperhatikan  kepastian  atas 

 33  Sudaryatmo,S.H,  Hukum  &  Advokasi  Konsumen, 
 Cetakan  ke-II,  PT  Citra  Aditya  Bakti  ,  Bandung, 
 1999, hlm 83 
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 barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh 

 untuk  menghindari  adanya  kerugian 

 konsumen.  Tentu  saja,  keberadaan  barang 

 dan  jasa  yang  mendukung  perkembangan 

 tersebut  semakin  terbentuk,  dan 

 pembukaan  pasar  domestik  berkembang 

 sebagai  hubungan  kausal  dari  proses 

 perkembangan  globalisasi  ekonomi. 

 Untuk  itu  diperlukan  kepastian  hukum, 

 kualitas  dan  kuantitas,  serta  peningkatan 

 keamanan  barang  dan/atau  jasa  yang 

 dibeli  di  pasar  terbuka. 

 Jika  ditinjau  dari  perspektif 

 perlindungan  konsumen  demi  terciptanya 

 kemanfaatan  serta  kepastian  hukum  dalam 

 meningkatkan  harkat  dan  martabat 

 konsumen  perlu  adanya  peningkatan 

 kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  serta 

 kemandirian  konsumen  untuk  melindungi 

 konsumen  serta  menumbuhkembangkan 

 sikap  pelaku  usaha  yang  sehat  dan 

 bertanggung  jawab,  maka  dibentuk 

 melalui  persetujuan  DPR  yakni 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang Perlindungan Konsumen. 

 Perlindungan  Konsumen 

 sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999, 

 yakni  memiliki  asas  manfaat,  keadilan, 

 keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan 

 konsumen  serta  kepastian  hukum,  dalam 

 hal  ini  perlindungan  konsumen  bertujuan 

 untuk  meningkatkan,  kemampuan  dan 

 kemandirian  konsumen  untuk  melindungi 

 diri,  mengangkat  martabat  konsumen 

 dengan  cara  menghindarkan  dari  akses 

 negatif  pemakaian  barang  dan/atau  jasa, 

 meningkatkan  pemberdayaan  konsumen 

 dalam  memilih,  menentukan  dan 

 menuntut hak-hak nya sebagai konsumen. 

 Guna  melindungi  konsumen, 

 tentu  dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  hak 

 yang  mengatur  dari  berbagai  pihak  yang 

 terlibat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yakni 

 Hak  dari  sisi  pelaku  usaha  itu  sendiri, 

 diantaranya  memiliki  hak  untuk 

 menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan 

 kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai 

 tukar  barang  dan/atau  jasa  yang 

 diperdagangkan,  hak  untuk  mendapat 

 perlindungan  hukum  dari  setiap  tindakan 

 konsumen  yang  beritikad  tidak  baik,  hak 

 untuk  mendapatkan  pembelaan  diri  di 

 dalam  penyelesaian  hukum  sengketa 

 konsumen,  rehabilitasi  nama  baik  apabila 

 memiliki  kerugian  subjektif  dirinya  bukan 

 karena  barang  atau  jasa  yang 

 diperdagangkan  dan  lain-lainnya,  maka 

 dari  itu  sebagian  hak-hak  sebagai  pelaku 

 usaha  perlu  ditanamkan  dengan  baik  agar 

 tercipta  setiap  keharmonisan  dalam  jual 

 beli  segala  objek  yang  diperdagangkan 

 untuk  menghindari  adanya  sengketa 

 hukum  di  antara  beberapa  pihak  yang 
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 terlibat.  Disisi  lain  pelaku  usaha  juga 

 memiliki  kewajiban  yang  harus  dipenuhi 

 untuk  terciptanya  kemanfaatan  dan 

 kepastian  hukum  sesuai  dengan  yang 

 tercantum  berdasarkan  Pasal  7 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yakni, 

 pelaku  usaha  dalam  melakukan  kegiatan 

 usahanya  dengan  adanya  itikad  baik, 

 memberikan  informasi  yang  sejujurnya 

 dengan  kejelasan  dalam  kondisi  dan 

 jaminan  barang  dan/atau  jasa, 

 penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan, 

 memperlakukan  atau  melayani  konsumen 

 secara  benar  dan  jujur  atau  dalam  kata  lain 

 transparan  serta  tidak  berlaku  secara 

 diskriminatif  atau  membeda-bedakan  satu 

 dengan  lainnya,  dapat  menjamin  terhadap 

 suatu  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang 

 telah  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan 

 berdasarkan  ketentuan  standar  mutu 

 barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku, 

 memberi  kesempatan  kepada  konsumen 

 untuk  menguji,  mencoba,  untuk  barang 

 dan/atau  jasa  serta  dapat  memberi 

 jaminan  garansi  atas  barang  atau  jasa  yang 

 diperdagangkan  tersebut,  memberi 

 kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau 

 penggantian  apabila  barang  atau 

 penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa 

 yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak 

 sesuai  dengan  perjanjian.  Maka  dalam  hal 

 ini  perlindungan  konsumen  akan 

 terealisasikan  dengan  baik  ketika  antara 

 pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban 

 sudah  dilaksanakan  dan  dipenuhi  oleh 

 beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu 

 transaksi  ataupun  dalam  segala  tahapan 

 proses perdagangan. 

 Maka  dalam  hal  ini  juga  terdapat 

 larangan  bagi  konsumen  sesuai  yang  telah 

 diatur  sebagaimana  Pasal  8  Undang 

 Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen,  yakni  melarang 

 pelaku  usaha  untuk  memperdagangkan 

 barang/jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji 

 yang  dinyatakan  di  label,  tidak  memenuhi 

 standar  sesuai  syarat  ketentuan  yang 

 diatur,  tidak  sesuai  dengan  berat  bersih 

 atau  dalam  jumlah  hitungan  yang  sesuai 

 dengan  pernyataan  label,  Berdasarkan 

 pasal  tersebut,  ketidaksesuaian  dalam 

 suatu  spesifikasi  barang  yang  Anda  terima 

 dengan  barang  tertera  dalam  iklan/foto 

 penawaran  barang  merupakan  bentuk 

 pelanggaran/larangan  bagi  pelaku  usaha 

 dalam memperdagangkan barang  34  . 

 Menurut  Prof.  R.  Subekti,  S.H. 

 menjelaskan  dalam  bukunya  tentang 

 “Hukum  Perjanjian”  ,  wanprestasi 

 merupakan  suatu  kelalaian  atau  kealpaan 

 yang  dapat  berupa  empat  macam  kondisi 

 yaitu,  apabila  tidak  melakukan  apa  yang 

 disanggupi,  melaksanakan  apa  yang 

 dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana 

 34  Khotimah  Cindy  Aulia,  “Perlindungan  Hukum 
 Bagi  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli-Online 
 (E-Commerce),  Bussiness Law Review 
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 yang  dijanjikan,  melakukan  apa  yang 

 dijanjikannya,  tetapi  terlambat,  melakukan 

 sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak 

 boleh  dilakukannya.  35  apabila  terdapat  dari 

 empat  kondisi  tersebut  dilaksanakan, 

 maka  secara  perdata  pihak  terlibat  dapat 

 menggugat  seorang  penjual  atas  dasar 

 wanprestasi  dengan  adanya 

 ketidaksesuaian  perlakuan  penjual  ataupun 

 barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan 

 dalam perjanjian tersebut. 

 C.  Penyelesaian Sengketa 

 Dalam  upaya  penyelesaian 

 sengketa  yang  timbul  yakni  pada  subjek 

 hukum  yang  telah  memiliki  beberapa 

 mekanisme,  baik  dalam  bentuk  formal, 

 maupun  informal  yang  dalam 

 perkembangannya  menjadi  proses 

 ajudikasi  yang  formal  dilakukan  melalui 

 proses  litigasi  dan  arbitrase.  Dalam  hal  ini 

 proses  penyelesaian  sengketa  terhadap 

 konflik  secara  informal  disebut  juga 

 proses litigasi dan arbitrase. 

 Proses  penyelesaian 

 sengketa/konflik  di  masyarakat 

 mengalami  perubahan  serta  berkembang, 

 yang  berbentuk  penyelesaian  sengketa 

 alternatif  atau  dengan  kata  lain  dikenal 

 dengan  Alternative  Dispute  Resolution 

 (ADR).  Dalam  hal  ini  sebuah  penyelesaian 

 sengketa  berbentuk  ini  yakni  ditekankan 

 35  Subekti,  R,  Prof,  S.H.,  Hukum  Perjanjian, 
 Cetakan  ke-VIII,  PT  Intermasa,  Jakarta,  2000,  hlm. 
 50 

 pada  suatu  pengembangan  metode 

 penyelesaian  sengketa  konflik  yang 

 bersifat  kooperatif  diluar  pengadilan, 

 metode  yang  digunakan  dalam 

 penyelesaian  sengketa  ADR  bersifat 

 konsensus,  atau  dapat  diterima  oleh  para 

 pihak  yang  bersengketa  melalui  prosedur 

 secara  informal  antara  kedua  belah  pihak 

 terkait,  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) 

 ini  diarahkan  pada  suatu  kesepakatan 

 dengan  suatu  solusi  “  win-win  ”  atau 

 “menang-menang”  dimana  seharusnya 

 mampu  mencerminkan  kepentingan  atau 

 kebutuhan  seluruh  pihak-pihak  yang 

 terlibat dalam konflik tersebut.  36 

 Pada  Awal  perkembangannya, 

 terutama  di  Amerika  Serikat,  ADR 

 hanyalah  mekanisme  penyelesaian  konflik 

 di  luar  pengadilan,  namun  saat  ini  ADR 

 dikembangkan  dalam  kerangangka  hukum 

 acara  pada  pengadilan  atau  dapat 

 dikatakan  ADR  yang  terikat  atau 

 terintegrasi  dalam  suatu  sistem  peradilan 

 atau  biasa  dikenal  dengan  court  connected 

 ADR.  Di  Indonesia  masyarakat  tradisional 

 telah  menerapkan  ADR  dengan 

 konflik-konflik  tradisionil.  Namun 

 penerapan  penyelesaiannya  dalam 

 pengembangan  konsep  dan  teori 

 36  Suyuthi  Wildan,  2000,  Laporan  Penelitian 
 Alternative  Despute  Resolution  (Penyelesaian 
 Sengketa  Alternatif)  dan  Court  Connected  Dispute 
 Resolution  (Penyelesaian  Sengketa  Yang  Terkait 
 Dengan  Pengadilan),  Jakarta:  Perpustakaan 
 Mahkamah Agung RI, Hlm. 4 – 6 
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 penyelesaian  konflik  secara  kooperatif 

 justru  banyak  berkembang  di 

 negara-negara  yang  memiliki 

 masyarakatnya  tidak  memiliki  akar  konflik 

 secara  kooperatif,  maka  di  Indonesia 

 sendiri  hal  ini  merupakan  suatu  tantangan 

 dimana  pola-pola  penyelesaian  konflik 

 dalam  masyarakat  tradisional  perlu  dilihat 

 lebih  mendalam  karena  secara  tidak 

 langsung  merupakan  corak-corak  tersebut 

 langkah  yang  melibatkan  beberapa  pihak 

 untuk  kooperatif  dalam  menyelesaikan 

 sengketa. 

 Di  Indonesia,  apabila  dilihat 

 secara  mendalam,  tata  cara  penyelesaian 

 sengketa  secara  damai  telah  lama  dan 

 biasa  dipakai  oleh  masyarakat  Indonesia, 

 seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya 

 hal  ini  dapat  dilihat  dari  hukum  adat  yang 

 menempatkan  kepala  adat  sebagai 

 penengah  dan  memberi  putusan  secara 

 adat  bagi  sengketa  secara  resmi  diantara 

 sengketa  warganya.  Tentu  dalam  hal  ini 

 ADR  yang  diterapkan  perlu  diperhatikan 

 dan  kembangkan  dalam  metode 

 perundingan  dan  arbitrase  merupakan 

 suatu  cara  yang  efisien,  cepat  dan  sejalan 

 dengan  kebudayaan  masyarakat  Indonesia 

 yang dikenal tidak konfrontatif.  37 

 Undang-Undang  Nomor  30 

 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau 

 37  Ibid. 

 biasa  dikenal  dengan  (“UUAAPS”),  dalam 

 hal  ini  yang  diatur  dalam  Undang-Undang 

 tersebut,  mengenai  pilihan  dalam 

 penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah 

 dari  pihak  yang  bersengketa  sebagaimana 

 tercantum  dalam  Pasal  1  angka  10 

 UUAAPS  yang  menjelaskan  bahwa: 

 “  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  proses 

 penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  diluar 

 pengadilan  berdasarkan  kesepakatan  dari  pihak 

 yang  bersengketa  dengan  mengenyampingkan 

 penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  di 

 pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  dapat 

 dilakukan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, 

 mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli  .” 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 pada  umumnya  merupakan  sengketa 

 bidang  perdata.  Penyelesaian  sengketa 

 atau  beda  pendapat  tersebut  dilakukan 

 oleh  para  pihak  secara  langsung  dalam 

 waktu  empat  belas  hari.  Berdasarkan  Pasal 

 6  angka  2,  hasil  dari  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  tersebut  dituangkan 

 secara  tertulis,  apabila  penyelesaian  yang 

 dimaksud  oleh  Pasal  6  angka  2  tersebut 

 tidak  tercapai,  maka  sengketa  pendapat 

 tersebut  dapat  diselesaikan  melalui 

 bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli 

 atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak 

 mengacu  pada  Pasal  6  angka  3.  Kemudian, 

 apabila  tidak  tercapai  kata  sepakat  dalam 

 waktu  empat  belas  hari  dengan  bantuan 

 seorang  ahli  atau  mediator  maka  dapat 

 menghubungi  lembaga  arbitrase  atau 

 36 
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 lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 untuk  menunjuk  seorang  mediator  yang 

 dijelaskan  pada Pasal 6 angka 4. 

 Secara  umum  dapat  dikatakan 

 sengketa  dalam  bidang  perdata  dapat 

 dilakukan  melalui  dua  cara  yakni  pada 

 pengadilan  atau  melalui  jalur  litigasi  dan 

 diluar  pengadilan  atau  non  litigasi.  Dalam 

 suatu  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi 

 lebih  banyak  untuk  beresiko  menimbulkan 

 konflik,  biaya  yang  lebih  mahal  dan 

 menimbulkan  adanya  perselisihan  yang 

 berkepanjangan  antara  para  pihak, 

 sedangkan  penyelesaian  sengketa  di  luar 

 pengadilan  atau  non  litigasi  yakni  lebih 

 cenderung  menghasilkan  kesepakatan 

 yang  bersifat  “  win  win  solution  ”,  lebih 

 terjamin  dalam  kerahasiaan  sengketa 

 antara  para  pihak  yang  bersangkutan, 

 penyelesaiannya  akan  lebih  cepat, 

 dihindari  kelambatan  yang  diakibatkan 

 karena  procedural  ataupun  syarat  formil 

 yang harus dipenuhi.  38 

 1.  Macam-Macam  Alternatif 

 Penyelesaian Sengketa 

 Dalam  hal  ini  penyelesaian 

 sengketa  terdapat  beberapa  macam,  yakni 

 dilakukan  melalui  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  yang  diatur  dalam 

 38  Syafrida,  2020,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 
 Sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas  Pemeriksaan 
 Perkara  “Sederhana,  Waktu  Singkat  dan  Biaya 
 Murah”,  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-I  FSH  UIN 
 Syarif  Hidayatullah Jakarta Vol.7 No.4. 

 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 

 tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 dan  Arbitrase  dimana  dilakukan  dengan 

 beberapa  cara,  yaitu  negosiasi,  mediasi  dan 

 konsiliasi atau penilaian ahli. 

 a)  Negosiasi 

 Negosiasi  atau  biasa  sama  artinya 

 dengan  berunding  atau  bermusyawarah 

 atau  bermufakat  Dalam  hal  ini,  yakni 

 orang  yang  melakukan  perundingan 

 negosiator,  Pengertian  Negosiasi  menurut 

 KBBI,  Proses  tawar  menawar  dengan 

 jalan  berunding  untuk  memberi  atau 

 menerima  guna  mencapai  kesepakatan 

 bersama  antara  satu  pihak  (kelompok  atau 

 organisasi)  dan  pihak  (kelompok  atau 

 organisasi)  yang  lain.  Penyelesaian 

 sengketa  secara  damai  melalui 

 perundingan  antara  pihak-pihak  yang 

 bersengketa,  berdasarkan  Kamus 

 Dictionary  of  Law  Complete  Edition  bahwa 

 proses  tawar  menawar  dengan  jalan 

 berunding  antara  para  pihak  yang 

 bersengketa  untuk  mencari  kesepakatan 

 bersama  39  . 

 b)  Mediasi 

 Mediasi  atau  yang  artinya 

 merupakan  penyelesaian  sengketa  yang 

 melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penengah 

 atau  penyelesaian  sengketa  secara  dengan 

 cara  penengah  atau  penyelesaian  sengketa 

 39  Ibid 
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 secara  menengah.  Pihak  yang 

 menengahinya  dinamakan  seorang 

 mediator.  Menurut  Black’s  Law  Dictionary  , 

 mediasi adalah:  40 

 “A  method  of  non-binding  dispute  resolution 

 involving  a  neutral  third  party  who  tries  to 

 help  the  disputing  parties  reach  a  mutually 

 agreeable solution  .” 

 Di  Indonesia  sendiri,  penyelesaian 

 sengketa  melalui  mekanisme  mediasi  telah 

 diatur  melalui  Peraturan  Mahkamah 

 Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang 

 Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang 

 menyebutkan  bahwa  mediasi  adalah  cara 

 penyelesaian  sengketa  melalui  proses 

 perundingan  untuk  memperoleh 

 kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu 

 oleh mediator. 

 Dalam  hal  ini  salah  satu 

 penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan 

 dengan  menggunakan  jasa  seorang 

 mediator  atau  penengah  dimana  sama 

 seperti  konsiliasi.  Dalam  Kamus  Besar 

 Bahasa  Indonesia  mediasi  merupakan 

 suatu  proses  penyelesaian  sengketa  secara 

 damai  yang  melibatkan  pihak  ketiga  untuk 

 memberikan  solusi  yang  dapat  diterima 

 oleh  pihak  yang  bersengketa.  41  Dalam  hal 

 ini  Seorang  mediator  harus  memiliki 

 41  Tim  Penyusun  Kamus  pusat  Pembinaan  dan 

 Pengembangan  Bahasa,  Departemen  Pendidikan 

 Kebudayaan, Jakarta, 1988, hlm. 569 

 40  Bryan A. Gartner,  Op.Cit  ., Hlm. 1003. 

 kriteria  dengan  penyelesaian  suatu 

 permasalahan  atau  sengketa  serta 

 mempunyai  karakter  yang  baik. 

 Kemampuan  yang  harus  dimiliki  seorang 

 mediator  yakni  keterampilan  mendengar, 

 kemampuan  mengenali  masalah, 

 kesabaran,  netral,  kemampuan 

 mendekatkan  para  pihak,  kemampuan 

 untuk  meyakinkan,  kemampuan  membuat 

 ringkasan,  kegigihan,  kemampuan 

 menganalisis,  kreativitas,  kemampuan 

 menjaga kerahasiaan  42 

 Antara  mediasi  kerap  kali 

 disamakan  dengan  arbitrase.  Namun, 

 keduanya  adalah  mekanisme  penyelesaian 

 sengketa  yang  sangat  berbeda. 

 Sebagaimana  diketahui,  arbitrase  memiliki 

 kekuatan  putusan  yang  sama  dengan  jalur 

 litigasi,  yaitu  mengikat  dan  memiliki 

 kekuatan  eksekutorial.  Oleh  karena 

 mediasi  didasarkan  pada  kesepakatan  para 

 pihak  melalui  proses  perundingan  untuk 

 mencapai  kesepakatan,  maka  dengan 

 demikian  produk  hukum  hasil 

 penyelesaian  sengketa  dari  mediasi  adalah 

 dalam  bentuk  perjanjian  damai.  Hal 

 tersebut  diatur  sebagaimana  tercantum 

 dalam  Pasal  6  ayat  (7)  dan  ayat  (8) 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 42  Syafrida,  2020,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 Sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas  Pemeriksaan 

 Perkara  “Sederhana,  Waktu  Singkat  dan  Biaya 

 Murah”,  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-I  FSH  UIN 

 Syarif  Hidayatullah Jakarta Vol.7 No.4. 
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 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang 

 mengatur  bahwa  kesepakatan  yang  telah 

 diraih  (melalui  proses  mediasi)  dan  dibuat 

 dalam  bentuk  tertulis  mengikat  para  pihak 

 untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan 

 wajib  untuk  didaftarkan  ke  pengadilan 

 negeri  dalam  waktu  paling  lama  tiga  puluh 

 hari  setelah  didaftarkannya  kesepakatan  ke 

 pengadilan  negeri.  Dengan  perlunya  untuk 

 mendaftarkan  kesepakatan  tersebut  ke 

 pengadilan  negeri,  maka  dapat  diketahui 

 bahwa  hasil  dari  proses  penyelesaian 

 sengketa  melalui  mediasi  baru  memiliki 

 kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan 

 memiliki  kekuatan  eksekutorial  setelah 

 kesepakatan  mediasi  tersebut  didaftarkan 

 ke pengadilan negeri. 

 Adapun  penyelesaian  sengketa 

 melalui  mediasi  yang  dilakukan  di 

 pengadilan,  maka  akan  kembali  mengacu 

 pada  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 

 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan 

 tepatnya  pada  Pasal  17  ayat  (5)  yang 

 mengatur  bahwa  para  pihak  dapat 

 mengajukan  kesepakatan  perdamaian 

 kepada  hakim  untuk  kemudian  diperkuat 

 dengan  bentuk  akta  perdamaian.  Lebih 

 lanjut,  apabila  para  pihak  tidak  membuat 

 kesepakatan  dalam  bentuk  akta 

 perdamaian,  maka  berdasarkan  Pasal  17 

 ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 

 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, 

 maka  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud 

 wajib  memuat  klausula  pencabutan 

 gugatan  dan/atau  klausul  yang 

 menyatakan  bahwa  perkara  yang 

 dipersengketakan  telah  selesai.  Dengan 

 demikian,  maka  dapat  diketahui  bahwa 

 pada  dasarnya  antara  mediasi  dengan 

 arbitrase  adalah  mekanisme  penyelesaian 

 yang berbeda. 

 c)  Konsiliasi 

 Konsiliasi  adalah  Penyelesaian 

 Sengketa  Alternatif  (ADR)  dimana  para 

 pihak  yang  berselisih  menggunakan 

 konsiliator  yang  bertemu  dengan  para 

 pihak  secara  terpisah  dan  bersama-sama 

 dalam  upaya  menyelesaikan  perbedaan 

 mereka.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa 

 Indonesia  bahwa  konsiliasi  adalah  usaha 

 mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang 

 berselisih  untuk  mencapai  persetujuan  dan 

 menyelesaikan perselisihan.  43 

 d)  Arbitrase 

 Berdasarkan  yang  dijelaskan 

 dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 menyatakan  arbitrase  adalah:  “  Cara 

 penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar 

 peradilan  umum  yang  didasarkan  perjanjian 

 arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para 

 43  Ibid  hlm 15 
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 pihak  yang  bersangkutan  .”  Maka  berdasarkan 

 penjelasan  pasal  diatas  disimpulkan 

 bahwasanya  Sengketa  yang  dapat 

 diselesaikan  melalui  arbitrase  hanyalah 

 sengketa  yang  dikuasai  secara  penuh  oleh 

 pihak  yang  bersengketa  didasari  atas 

 kesepakatan  antara  beberapa  pihak  terkait. 

 Maka  kemudian  penyelesaian  sengketa 

 melalui  pilihan  penyelesaian  sengketa  tidak 

 dapat  dicapai  atau  diselesaikan  kembali, 

 maka  beberapa  pihak  berdasarkan 

 kesepakatan  secara  tertulis  dapat 

 mengajukan  usaha  penyelesaiannya 

 melalui arbitrase atau arbitrase  ad-hoc  . 

 Pelaksanaan  pemeriksaan  yang 

 dilakukan  berdasar  pada  Undang 

 –Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  dalam 

 hal  ini  sengketa  diselesaikan  melalui 

 arbitrase  dengan  para  pihak  yang 

 bersengketa  bersepakat  sengketa  nya 

 masing-masing  pihak  diselesaikan  melalui 

 arbitrase.  Antara  para  pihak 

 menyelesaikan  sengketa  nya  dalam  bentuk 

 kesepakatan  atau  perjanjian  arbitrase  yang 

 dapat  dibuat  secara  tertulis  baik  sebelum 

 maupun setelah terjadinya suatu sengketa. 

 Penyelesaian  sengketa  arbitrase 

 memiliki  jangka  waktu  180  hari,  Namun 

 dalam  penyelesaiannya  memang  lebih 

 cepat  dibandingkan  penyelesaian  sengketa 

 secara  litigasi  melalui  pengadilan  yang 

 dimana  dalam  litigasi  menyita  waktu  lebih 

 banyak,  dengan  penyelesaian  Arbitrase  ini 

 tentu  lebih  menyederhanakan  proses 

 pemeriksaan  dibandingkan  penyelesaian 

 melalui  litigasi  pengadilan  dimana  para 

 pihak  dalam  hal  ini  sudah  mengetahui 

 berdasarkan  bentuk  perjanjian  yang  akan 

 dibahas  dalam  penyelesaian  sengketa 

 secara arbitrase.  44 

 2.  Ruang  Lingkup  Sengketa  yang 

 dapat  diselesaikan  melalui 

 Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa 

 Dalam  penyelesaian  sengketa 

 memiliki  ruang  lingkup  seperti  sengketa 

 hukum  dagang  dan  hukum  perdata  yang 

 dapat  penyelesaian  sengketa  melalui 

 penyelesaian  perdamaian  akan  dapat 

 dicapai  apabila  didasarkan  pada  itikad, 

 baik  dari  para  pihak  yang  bersengketa 

 dengan  mengenyampingkan  penyelesaian 

 sengketa  melalui  pengadilan.  Namun, 

 apabila  tidak  bisa  diselesaikan  juga  maka 

 diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  atau 

 pengadilan. 

 D.  Perbandingan  Penyelesaian 

 Sengketa  dalam 

 Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  8  Tahun 

 1999  tentang  Perlindungan 

 Konsumen  dengan 

 Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan 

 44  Ibid  hlm 16 
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 Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa 

 Keabsahan  dari  suatu  hal  adalah 

 bergantung  pada  kepastian  hukum  itu 

 sendiri.  Keabsahan  erat  kaitannya  dengan 

 konsep  penegakan  hukum  dalam  suatu 

 negara  hukum  (  rechtstaat  )  sebagai 

 pembatas  antara  tindakan  apa  yang 

 sepatutnya  dilakukan  dan  tidak  sepatutnya 

 dilakukan,  baik  bagi  pemerintah  maupun 

 masyarakat  dari  suatu  negara  hukum,  di 

 mana  keabsahan  ini  menjadi  penentu 

 apakah  suatu  tindakan  yang  dilakukan 

 sudah  atau  belum  berlandasan  pada 

 hukum.  Sebagai  contoh,  apabila  suatu 

 tindakan  yang  dilakukan  pemerintah 

 nyatanya  tidak  berdasarkan  hukum,  maka 

 tindakan  tersebut  lah  yang  dapat  dikatakan 

 sebagai  onrechtmatige  atau  kecacatan  hukum 

 yang  menjadikan  tindakan  tersebut  tidak 

 absah,  sehingga  prinsip  dari  keabsahan 

 dapat  dikatakan  sangat  berkaitan  dengan 

 tujuan  guna  melindungi  hak  rakyat  dari 

 tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh 

 pemerintah.  45 

 Kemudian,  berbicara  mengenai 

 kepastian  hukum,  menurut  Sudikno 

 Mertokusumo  adalah  suatu  bentuk 

 jaminan  suatu  hukum  dijalankan,  yaitu 

 45  Sofyan  Hadi  &  Tommy  Michael,  Prinsip  Keabsahan 
 (  rechmatigheid  )  Dalam  Penetapan  Keputusan  Tata  Usaha 
 Negara  ,  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus 
 1945  Surabaya,  Surabaya,  Vol.  5,  No.  2,  2017,  Hlm. 
 3 – 4. 

 mengenai  yang  berhak  menurut  hukum 

 dapat  memperoleh  haknya  dan  bahwa 

 suatu  putusan  dapat  dilaksanakan.  46  Oleh 

 karenanya,  kepastian  hukum  merupakan 

 prinsip  dasar  atau  asas,  serta  menjadi  salah 

 satu  tujuan  hukum,  yakni  terciptanya 

 kepastian  hukum  itu  sendiri.  Kepastian 

 hukum  timbul  ketika  terdapat  pengaturan 

 baku  dan  tertulis  untuk  mengatur 

 masyarakat  untuk  melakukan  atau  tidak 

 melakukan  sesuatu  dan  berlaku  baik  dalam 

 hal  segi  hukum  formil  dan  juga  materiil. 

 Dalam  hal  penegakkan  hukum  yang 

 menjadi  cakupan  hukum  secara  formil, 

 perlu  adanya  kepastian  agar  baik  bagi 

 penegak  hukum  itu  sendiri  dan  pihak 

 selain  penegak  hukum  dapat  terjamin 

 hak-haknya.  Artinya,  akan  sangat  sulit 

 apabila  terjadi  adanya  konflik  hukum,  di 

 mana  antara  satu  hukum  dengan  hukum 

 yang  lainnya  saling  tumpang  tindih 

 sehingga  dapat  menyesatkan  penegakkan 

 hukum  itu  sendiri.  Keberadaan  dari 

 kepastian  hukum  erat  kaitannya  dengan 

 keadaan  di  mana  hukum  dikatakan  telah 

 pasti  oleh  karena  adanya  kekuatan  yang 

 konkret  sehingga  dapat  dijadikan  bentuk 

 perlindungan  yang  adil  47  ,  sehingga  dapat 

 diperoleh  keterkaitannya  antara  kepastian 

 47  Mario  Julyano  &  Aditya  Yuli  Sulistyawan, 
 Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui 
 Konstrksi  Penalaran  Positivisme  Hukum  ,  Jurnal 
 Credipo, Vol. 1, No. 1, 2019, Hlm. 14. 

 46  Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum:  Sebuah 
 Pengantar  , Liberty, Jogjakarta, 2007, Hlm. 160. 
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 hukum  dengan  sistem  hukum  Indonesia 

 yang  menempatkan  undang-undang  selaku 

 hukum  tertulis  sebagai  dasar  hukum 

 utamanya,  yang  di  satu  sisi  juga 

 merupakan  bentuk  penerapan  atas 

 penalaran  positivisme  hukum  yaitu  pada 

 tujuan  keselarasan  antara  keteraturan 

 dengan  kepastian  dalam  menyokong 

 sistem hukum agar bekerja dengan baik.  48 

 Sebagaimana  telah  diketahui, 

 pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa 

 dengan  jalan  alternative  dispute  resolution 

 adalah  pilihan  penyelesaian  sengketa  yang 

 telah  menjadi  pilihan  utama  bagi  pelaku 

 usaha  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis 

 secara  keperdataan.  Dengan  demikian 

 pula,  alternatif  penyelesaian  sengketa  perlu 

 untuk  diatur  dalam  peraturan 

 perundang-undangan  secara  khusus  yang 

 pada  saat  ini  telah  diatur  melalui 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 Membicarakan  mengenai  kegiatan 

 bisnis,  tentu  saja  hal  tersebut  juga  meliputi 

 kegiatan  yang  melibatkan  pihak  konsumen 

 dengan  pelaku  usaha.  Mengenai 

 perlindungan  konsumen,  telah  diatur 

 sepenuhnya  hingga  dalam  hal 

 penyelesaian  sengketa  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 48  Ridwan  Halim,  Evaluasi  Kulia  Filsafat  Hukum, 
 Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm. 166. 

 Perlindungan  Konsumen.  Penyelesaian 

 sengketa  konsumen  pada  Undang-Undang 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  diatur  dalam 

 Bab  ke-X  undang-undang  ini.  Pasal  45 

 ayat  (2)  mengatur  bahwa  penyelesaian 

 sengketa  konsumen  dapat  ditempuh 

 melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan 

 berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak 

 yang  bersengketa.  Hal  ini  menunjukkan 

 beberapa  hal,  pertama  ,  bahwa  penyelesaian 

 sengketa  konsumen  dapat  ditempuh 

 melalui  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi. 

 Kedua  ,  masuknya  sengketa  ke  pengadilan 

 bukanlah  disebabkan  oleh  pengadilan  itu 

 sendiri,  melainkan  oleh  karena  inisiatif 

 para  pihak  sehingga  erat  hubungannya 

 dengan  asas  point  d’interet,  point  d’action  atau 

 tiada kepentingan, maka tidak ada aksi.  49 

 Adapun  pilihan  kedua  yang 

 diberikan  oleh  undang-undang  dalam 

 penyelesaian  sengketa  adalah  penyelesaian 

 melalui  non-litigasi.  Pasal  47 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  menyebutkan 

 bahwa  tujuan  dari  penyelesaian  sengketa 

 konsumen  diluar  pengadilan  adalah  untuk 

 mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk 

 dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau 

 mengenai  tindakan  tertentu  untuk 

 menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau 

 49  Celina  T.  S.  Kristiyanti,  2018,  Hukum 
 Perlindungan  Konsumen,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 
 Hlm. 175 – 183  . 
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 tidak  akan  terulang  kembali  kerugian  yang 

 diderita  oleh  konsumen.  Pada  dasarnya, 

 konsumen  yang  dirugikan  pastinya 

 mengharapkan  adanya  ganti  kerugian  dari 

 pelaku  usaha.  Nyatanya  pun  demikian, 

 dimana  harapan  konsumen  yang  memiliki 

 sengketa  dengan  pelaku  usaha 

 memprioritaskan  adanya  ganti  kerugian 

 sesuai  dengan  yang  telah  didapatkan 

 konsumen  dan  seakan-akan 

 mengenyampingkan  harapan  akan  timbul 

 efek  jera  bagi  pelaku  sekarang  dan  potensi 

 akan  terjadi  sengketa  konsumen  yang 

 sama  di  masa  yang  akan  datang,  sehingga 

 akan  sangat  sulit  apabila  sengketa  dalam 

 kegiatan  bisnis  hanya  dapat  ditempuh 

 melalui jalur litigasi. 

 Secara  khusus,  penegakan  hukum 

 perlindungan  di  Indonesia  melalui 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  mengatur 

 mengenai  badan  yang  dibentuk  secara 

 khusus  yang  dikenal  sebagai  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 yang  menurut  Pasal  1  Angka  11 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa 

 BPSK  adalah  suatu  badan  yang  bertugas 

 dalam  menangani  dan  menyelesaikan 

 suatu  sengketa  antara  para  pihak  yakni 

 dalam  hal  ini  pelaku  usaha  dan  konsumen. 

 Kemudian  dijelaskan  pada  Pasal  52  huruf 

 a,  bahwa  BPSK  memiliki  tugas  untuk 

 melaksanakan  penanganan  dan 

 penyelesaian  terhadap  suatu  sengketa 

 antara  konsumen  dan  juga  pelaku  usaha 

 dengan  cara  melalui  mediasi  ataupun 

 arbitrase  serta  konsiliasi.  Kemudian  jika 

 kita  melihat  dalam  konteks  hakikat,  dari 

 adanya  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa 

 konsumen  yang  menjadi  tugas  BPSK 

 sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  diartikan  yaitu 

 suatu  langkah  alternatif  penyelesaian 

 sengketa  sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999.  Lebih  spesifik, 

 berdasarkan  Pasal  54  ayat  (3),  dijelaskan 

 bahwasannya  putusan  majelis  dalam 

 penyelesaiannya  bersifat  final  dan 

 mengikat.  Putusan  yang  dimaksud 

 tersebut  merupakan  putusan  yang 

 dikeluarkan  berdasarkan  mekanisme 

 penyelesaian  sengketa  yang  diatur  pada 

 pasal  sebelumnya,  diantaranya  yakni 

 penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi, 

 konsiliasi, atau arbitrase. 

 Perlu  diketahui  bahwa  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999,  dijelaskan  adanya 

 pemisahan  antara  Arbitrase  dengan 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) 

 atau  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR). 
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 Berdasarkan  pada  Pasal  1  Angka  10 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  diartikan 

 sebagai  suatu  lembaga  penyelesaian 

 sengketa  atau  beda  pendapat  dengan 

 melalui  prosedur  yang  disepakati  para 

 pihak,  yakni  penyelesaian  sengketa  di  luar 

 pengadilan  dengan  cara  konsultasi, 

 negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau 

 penilaian  ahli.  Jika  diartikan  berdasarkan 

 Black’s  Law  Dictionary  yakni  cukup 

 berbeda,  di  mana  Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa  atau  Alternative  Dispute  Resolution 

 (ADR) didefinisikan sebagai:  50 

 “  …a  procedure  for  settling  a  dispute  by  means 

 other  than  litigation,  such  as  arbitration  or 

 mediation.  ” 

 Dapat  dilihat  bahwa  berdasarkan 

 definisi  yang  tercantum  pada  Black’s  Law 

 Dictionary  dengan  Undang-Undang 

 Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  memiliki  perbedaan 

 yang  terletak  pada  penempatan  prosedur 

 arbitrase  nya  yang  mana  sebagaimana 

 tercantum  dalam  Black’s  Law  Dictionary 

 tersebut  yakni  merupakan  satu  kesatuan 

 dengan  Alternative  Dispute  Resolution 

 (ADR).  Kendatipun  demikian,  bahwa 

 perbedaan  aliran  pada  saat  perancangan 

 50  Bryan A. Garner,  Op. Cit.,  Hlm. 86. 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 dikemukakan  oleh  Prof.  Mr.  Dr.  Sudargo 

 Gautama  dalam  bukunya  yang  berjudul 

 Undang-Undang  Arbitrase  Baru  1999  51 

 serta  dalam  hal  ini  mengacu  pada 

 perbedaan  pengertian  yang  terdapat  diatas, 

 pada  akhirnya  pada  saat  Undang-Undang 

 Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  disahkan,  proses 

 penyelesaian  arbitrase  dipisahkan  dengan 

 Alternatif Penyelesaian Sengketa.  52 

 Hal  penting  yang  perlu 

 dimengerti  dalam  hal  ini  bahwa,  terdapat 

 perbedaan  yang  cukup  nampak  dalam 

 pengaturan  sebuah  penyelesaian  sengketa 

 oleh  BPSK  sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  dengan 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. 

 Bahwa  dalam  perbedaannya  tersebut 

 terdapat  dalam  putusan  yang  dikeluarkan 

 oleh  majelis  BPSK  bersifat  final  and  binding 

 atau  mengikat  tidak  terbatas  apakah  itu 

 melalui  prosedur  mediasi,  konsiliasi, 

 52  Frans H. Winarta,  Op. Cit  ., Hlm. 15. 

 51  Sudargo  Gautama,  Undang-Undang  Arbitrase 
 Baru  1999,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  Hlm.  40  – 
 41. 
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 maupun  arbitrase,  serta  dalam  penjelasan 

 Pasal  54  ayat  (3)  dijelaskan  dalam  hal  sifat 

 final  dan  mengikat  tersebut  diartikan 

 bahwa  dalam  kekuatan  keputusan  yang 

 dikeluarkan  pada  penyelesaian  sengketa 

 melalui  BPSK  tidak  ada  upaya  hukum 

 banding  dan  kasasi.  Berbeda  halnya 

 dengan  pengaturan  pada  Pasal  6  ayat  (9) 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang 

 menegaskan  bahwa  apabila  usaha 

 perdamaian  sebagaimana  dimaksud  dalam 

 ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (6)  tidak  dapat 

 dicapai,  maka  para  pihak  berdasarkan 

 kesepakatan  secara  tertulis  dapat 

 mengajukan  usaha  penyelesaiannya 

 melalui  lembaga  arbitrase  atau  arbitrase 

 ad–hoc  .  Artinya,  dalam  undang-undang 

 tersebut  diatur  apabila  usaha  perdamaian 

 melalui  prosedur  selain  arbitrase 

 (termasuk  dalam  hal  ini  adalah  mediasi 

 dan  konsiliasi)  dapat  mengajukan  usaha 

 penyelesaiannya  melalui  lembaga  arbitrase 

 atau  arbitrase  ad-hoc  ,  atau  dalam  kata  lain, 

 tidak  bersifat  final  dan  mengikat  untuk 

 prosedur mediasi ataupun konsiliasi. 

 Letak  perbedaan  yang  cukup 

 signifikan  tersebut  tidak  hanya  terdapat  di 

 antara  kedua  undang-undang  tersebut  di 

 atas,  tetapi  juga  di  dalam  Undang-Undang 

 Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang  Perlindungan  Konsumen  itu 

 sendiri.  Sebagaimana  mengacu  pada  Pasal 

 56  ayat  (2),  diatur  bahwa  para  pihak  (yang 

 bersengketa)  dapat  mengajukan  keberatan 

 kepada  Pengadilan  Negeri  paling  lambat 

 empat  belas  hari  kerja  setelah  menerima 

 pemberitahuan  putusan  tersebut.  Hal  ini 

 menunjukan  bahwa  sebenarnya  putusan 

 yang  dikeluarkan  oleh  majelis  BPSK  tidak 

 benar-benar  final  dan  mengikat,  tetapi 

 dapat  dilakukan  upaya  hukum  banding 

 kepada  Pengadilan  Negeri.  Walaupun  pada 

 Pasal  54  ayat  (3)  menunjukan  kekuatan 

 putusan  majelis  BPSK  yang  inkracht  van 

 gewijsde  . 

 Persoalan  mengenai  kekuatan 

 hukum  putusan  di  atas  nyatanya  tidak 

 terbatas  hanya  pada  penyelesaian  sengketa 

 melalui  prosedur  mediasi  dan  konsiliasi 

 saja.  Sebagaimana  telah  dijabarkan  di  atas, 

 BPSK  juga  memiliki  tugas  dan  wewenang 

 untuk  menyelesaikan  sengketa  antara 

 konsumen  dengan  pelaku  usaha  melalui 

 proses  arbitrase.  Arbitrase  sendiri 

 menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang 

 Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  adalah  cara 

 penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar 

 peradilan  umum  yang  didasarkan  pada 

 perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara 

 tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. 

 Dalam  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 
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 Perlindungan  Konsumen  tidak 

 menguraikan  pasal-pasal  yang  secara 

 spesifik  atau  mendetail  pada  penyelesaian 

 sengketa  melalui  prosedur  arbitrase  oleh 

 BPSK.  Artinya,  ketentuan  secara  hukum 

 acara  dari  arbitrase  itu  sendiri  sedikit 

 banyaknya  akan  mengacu  pada 

 pengaturan  mengenai  hukum  acara 

 arbitrase  sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. 

 Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  60 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, 

 diatur  bahwa  putusan  arbitrase  bersifat 

 final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum 

 tetap  dan  mengikat  para  pihak  (  inkracht  van 

 gewijsde  )  serta  didukung  pula  pada 

 penjelasan  Pasal  60  tersebut  yaitu  putusan 

 arbitrase  merupakan  putusan  final  dan 

 dengan  demikian  tidak  dapat  diajukan 

 banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali. 

 Berbeda  dengan  hasil  putusan  arbitrase 

 yang  dilakukan  oleh  majelis  BPSK 

 sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (3) 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  yang  mengatur 

 bahwa  putusan  majelis  yang  bersifat  final 

 dan  mengikat  tetapi  pada  ketentuan  Pasal 

 56  ayat  (2),  bagi  para  pihak  (yang 

 bersengketa)  yang  keberatan  terhadap 

 putusan  majelis  BPSK  dapat  mengajukan 

 keberatannya  kepada  Pengadilan  Negeri. 

 Hal  ini  menandakan  bahwa  nyatanya 

 penyelesaian  sengketa  konsumen 

 sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  masih  perlu 

 untuk  ditinjau  dan  dikaji  lebih  dalam  agar 

 terdapat  kesesuaian  dengan  peraturan 

 perundang-undangan  lainnya  khususnya 

 dengan  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang 

 Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa. 

 Selain  daripada  itu,  pembentukan  badan 

 seperti  BPSK  tentunya  bertujuan  untuk 

 mewujudkan  kemudahan  bagi  para  pihak 

 untuk  menyelesaikan  sengketa  yang 

 spesifik  di  bidang  bisnis  yang  dalam  hal  ini 

 adalah  untuk  mempermudah  konsumen 

 dalam  penyelesaian  sengketanya  dengan 

 pelaku  usaha  tanpa  harus  menempuh  jalur 

 litigasi  atau  penyelesaian  melalui  lembaga 

 pengadilan  sehingga  efektivitas  dan 

 efisiensi  penyelesaian  sengketa  konsumen 

 dapat  terwujud  serta  dapat  berjalan 

 dengan sebaik-baiknya. 

 3.  KESIMPULAN 

 Apabila  dilakukan  perbandingan 

 antara  kedua  peraturan 

 perundang-undangan  yang  bersangkutan, 

 yakni  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen  dan 
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 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, 

 upaya  hukum  banding  terhadap  sengketa 

 konsumen  yang  diselesaikan  melalui 

 BPSK  yang  ditempuh  dengan  prosedur 

 Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa  menjadi  tidak  absah.  Adanya 

 perbedaan  pengaturan  di  mana  dalam 

 hukum  perlindungan  konsumen  yaitu 

 mengacu  pada  ketentuan  Pasal  54  ayat  (3) 

 dan  Pasal  56  ayat  (2)  Undang-Undang 

 Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang 

 mana  pada  Pasal  54  ayat  (3)  dijelaskan 

 bahwa  kekuatan  putusan  majelis  BPSK 

 adalah  bersifat  inkracht  van  gewijsde  .  Namun 

 dalam  Pasal  56  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa 

 para  pihak  yang  bersengketa  dapat 

 mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan 

 Negeri.  Kemudian,  Berdasarkan 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase 

 dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  pada 

 Pasal  60  yang  mengatur  bahwa  keputusan 

 hasil  arbitrase  adalah  final  dan  mengikat 

 artinya  apabila  sudah  inkrach  t  tidak  dapat 

 dilakukannya  upaya  hukum,  tetapi  apabila 

 kembali  mengacu  pada  Pasal  56  ayat  (2) 

 Undang-Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen,  nyatanya 

 arbitrase  termasuk  ke  dalam  mekanisme 

 penyelesaian  sengketa  yang  dapat  diajukan 

 keberatan  oleh  para  pihak  yang 

 bersengketa  ke  Pengadilan  Negeri.  Oleh 

 karena  itu,  penyelesaian  sengketa  yang 

 terkerucut  pada  penyelesaian  sengketa 

 antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha 

 melalui  BPSK  dinilai  tidak  memiliki 

 keabsahan  serta  kurang  efektif  dan  efisien 

 dalam  kedudukannya  sebagai  alternatif 

 penyelesaian  sengketa  yang  pada 

 hakikatnya  bertujuan  untuk 

 mempermudah  dan  mempercepat 

 penyelesaian  sengketa  antara  konsumen 

 dengan  pelaku  usaha  tanpa  harus  melalui 

 proses  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa 

 melalui  Pengadilan  Negeri.  Oleh  karena 

 itu,  perlu  adanya  peninjauan  lebih  lanjut 

 serta  membaharui  mengenai  sistem  dalam 

 pengaturan  upaya  hukum  banding 

 terhadap  putusan  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  dalam  lingkup 

 perlindungan  konsumen  guna 

 mewujudkan  tujuan  hukum  itu  sendiri 

 yakni  kepastian  hukum  sehingga  pada 

 jalannya  sistem  hukum  di  Indonesia  yang 

 mencakup  hukum  perlindungan 

 konsumen  dapat  berjalan  dengan 

 maksimal dan optimal. 
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 OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APLIKASI 
 E-COMMERCE TERHADAP TRANSAKSI FIKTIF MEMANFAATKAN 

 PROMO CASHBACK 

 1  Amalia Azzahra,  2  Aulia Nadira,  3  Najmi Ulya Pratiwi 

 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
 1  amalia.azzahra@student.ub.ac.id,  2  aulianadira@student.ub.ac.id, 

 3  ulyapratiwi@student.ub.ac.id 

 Abstrak 

 Perdagangan  di  era  revolusi  industri  4.0.  dilakukan  dengan  teknologi  informasi  yang  dikenal 

 sebagai  Ecommerce  .  Perdagangan  di  era  digitalisasi  4.0  ini  telah  memasuki  kehidupan 

 masyarakat  secara  masif  Berbagai  peran  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  industri  telah 

 memudahkan  penjual  dan  pembeli  dalam  melakukan  transaksi.  Namun,  dibalik 

 kebermanfaatannya,  terdapat  pula  berbagai  macam  kejahatan  yang  kerap  merugikan 

 konsumen,  produsen,  bahkan  situs  E-Commerce  itu  sendiri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 

 membahas  terkait  perlindungan  dan  berbagai  macam  prosedur/sistem  perlindungan  yang 

 dapat  digunakan  oleh  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  dalam  menjaga  dan 

 melindungi  perusahaannya.  Metode  yang  digunakan  yakni  penelitian  empiris  terhadap 

 kejahatan  yang  dilakukan  pada  platform  E-Commerce  .  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah 

 Undang-undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. 

 Hasil  dalam  penelitian  ini  adalah  Perlindungan  Hukum  bagi  Pelaku  Usaha  E-Commerce 

 didasarkan  oleh  hak-hak  bagi  pelaku  usaha  E-Commerce  itu  sendiri  dalam  melakukan  aktivitas 

 jual-beli  yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Gugatan  terhadap  konsumen  yang  merugikan  Pelaku 

 Usaha  E-Commerce  dapat  dilakukan  mengacu  pada  Pasal  35  UU  ITE  No.  11  tahun  2008  yang 

 berisi  pelanggaran  mengenai  manipulasi,  penciptaan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi 

 Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  maksud  agar  Informasi  Elektronik 

 dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah datanya asli. 

 Kata kunci:  E-commerce, transaksi fiktif, perlindungan  hukum 
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 I.  LATAR BELAKANG 

 Indonesia  merupakan  negara 

 maju  yang  harus  mengikuti 

 perkembangan  zaman  terutama  dalam  hal 

 teknologi.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  nya 

 kegiatan  di  kehidupan  yang  menggunakan 

 teknologi  internet,  bahkan  akses  internet 

 menjadi  sebuah  ketergantungan.  Di  era 

 modern  seperti  saat  ini,  teknologi  sangat 

 memberi  mempermudah  bagi  kehidupan 

 manusia,  dikarenakan  segala  informasi 

 dapat  ditemukan  tidak  harus  dengan 

 bertatap  muka,  melainkan  cukup  dengan 

 melalui gawai atau  gadget  dan sejenisnya. 

 Seiring  dengan  kemajuan  dan 

 perkembangan  teknologi  maka 

 bertambahlah  kebutuhan  masyarakat  pun 

 ikut  bertambah,  tentunya  kebutuhan 

 tersebut  tidak  lepas  dari  pembangunan 

 teknologi  informasi  melalui  internet 

 (Interconnection  Network  ).  Internet 

 diperlukan  untuk  kegiatan  transaksi  bisnis 

 yang  dikenal  dengan  istilah  Electronic 

 Commerce  (E-Commerce).  E-Commerce 

 merupakan  organisasi  bisnis  konsumen 

 yang  meliputi  penggunaan  Internet  dan 

 World  Wide  Web  untuk  penjualan 

 pelayanan  dan  produk  untuk  konsumen. 

 Teknologi  E-commerce  merupakan 

 mekanisme  bisnis  yang  beroperasi  secara 

 elektronik  dengan  fokus  pada  transaksi 

 bisnis  online  dan  E-commerce  memiliki 

 kesempatan  untuk  membangun  hubungan 

 yang  lebih  manusiawi  dan  memiliki 

 personalisasi  dengan  pelanggan  tanpa 

 bergantung kepada ruang dan waktu. 

 Digitalisasi  didefinisikan  sebagai 

 segala  aktivitas  penunjang  kehidupan 

 dimudahkan  dengan  hadirnya  teknologi 

 canggih.  Apalagi,  era  digital  hadir  untuk 

 menggantikan  beberapa  teknologi  masa 

 lalu,  hal  ini  menjadikannya  lebih  modern 

 dan  praktis  serta  berdampak  pula  pada 

 sektor  perdagangan.  Kegiatan 

 perdagangan  dengan  memanfaatkan 

 media  internet  dikenal  dengan  sebutan 

 electronic  commerce  atau  biasa  dikenal 

 dengan  istilah  E-commerce  .  E-commerce 

 merupakan  saluran  online  yang  dapat 

 dijangkau  seseorang  melalui  komputer, 

 yang  digunakan  oleh  pebisnis  dalam 

 melakukan  aktivitas  bisnisnya  dan 

 digunakan  konsumen  untuk  memperoleh 

 informasi  melalui  bantuan  IT  yang  dalam 

 prosesnya  dimulai  dengan  memberikan 

 layanan  informasi  kepada  konsumen 

 untuk  menentukan  pilihan.  Mengacu 

 pada  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan 

 Pemerintah  1/2020,  Perdagangan  Melalui 

 Sistem  Elektronik  (PMSE)  adalah 

 perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan 

 melalui  perangkat  dan  mengikuti 

 prosedur elektronik. 
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 Dengan  adanya  sistem  kemajuan 

 teknologi  tersebut,  penjual  dan  pembeli 

 tidak  harus  bertemu  secara  langsung 

 untuk  melakukan  transaksi  jual-beli 

 melainkan  dapat  memanfaatkan  media 

 internet  dimanapun  dan  kapan  pun. 

 Berbagai  peran  yang  ditawarkan  untuk 

 memudahkan  penjual  dan  pembeli  dalam 

 melakukan  transaksi.  Bahkan,  pada  era 

 ini,  masyarakat  dapat  dengan  mudah 

 menemukan  situs  tempat  berbelanja  online, 

 seperti  Tokopedia,  Shopee,  Lazada, 

 Zalora,  Blibli,  Bukalapak  dan  lain-lain. 

 Namun,  dibalik  kebermanfaatannya, 

 terdapat  pula  berbagai  macam  kejahatan 

 yang  kerap  merugikan  konsumen, 

 produsen,  bahkan  situs  E-Commerce  itu 

 sendiri.  Berdasarkan  data  cyberthreat.id 

 pada  februari  2019  53  bahwa  telah  terjadi 

 kejahatan  pada  Penyelenggara  Sistem 

 Elektronik  (PSE)  di  E-commerce 

 Tokopedia.  Namun,  dibalik 

 kebermanfaatannya,  terdapat  pula 

 berbagai  macam  kejahatan  yang  kerap 

 merugikan  konsumen,  produsen,  bahkan 

 situs  E-Commerce  itu  sendiri,  salah  satunya 

 yakni  pada  E-commerce  Tokopedia  yang 

 terdapat  penyalahgunaan  transaksi.  Pada 

 kasus  tersebut,  satu  orang  merangkap 

 tugas  menjadi  penjual  dan  pembeli.  Motif 

 pelaku  yang  berinisial  HM  membuat 

 53  Tenri  Gobel,  2021.  Bisakah  Tokopedia  atau  PSE 
 Lain  Didenda  Jika  Jual  Data  Pengguna  Tanpa 
 Persetujuan Pemilik Data?. 
 https://cyberthreat.id/.  (Diakses  pada  5  November 
 2022, pukul 12.56). 

 transaksi  fiktif  tersebut  adalah  pelaku 

 sengaja  membuat  akun  pembeli  dan 

 penjual  dengan  tujuan  meraup 

 keuntungan  memanfaatkan  promo 

 cashback  yang  diberikan  oleh  Tokopedia. 

 Tindakan  tersebut  menyumbang  kerugian 

 bagi  pihak  Tokopedia  sebesar  lebih  dari 

 Rp  400  juta  (empat  ratus  juta  rupiah). 

 Pelaku  yang  diketahui  berinisial  HM 

 didakwa  telah  membuat  transaksi  fiktif, 

 yaitu  pelaku  sengaja  membuat  akun 

 pembeli  dan  penjual  dengan  tujuan 

 meraup  keuntungan  yang  memanfaatkan 

 promo  cashback  . 

 Diketahui  telah  terjadi  kasus 

 transaksi  palsu  atau  order  fiktif  pada 

 perusahaan  E-Commerce  tersebut.  Dalam 

 kasus  tersebut,  penjual  dan  pembeli 

 diperankan  oleh  satu  orang  yang  sama. 

 Motif  pelaku  yang  berinisial  HM 

 membuat  transaksi  fiktif  tersebut  adalah 

 pelaku  sengaja  membuat  akun  pembeli 

 dan  penjual  dengan  tujuan  meraup 

 keuntungan  memanfaatkan  promo 

 cashback  yang  diberikan  oleh  Tokopedia. 

 Tindakan  tersebut  menyumbang  kerugian 

 bagi  pihak  Tokopedia  sebesar  lebih  dari 

 Rp  400  juta  (empat  ratus  juta  rupiah). 

 Pelaku  pun  dikenakan  pasal  115  UU 

 Nomor  7  Tahun  2014  tentang 

 perdagangan  dan  Pasal  51  UU  Nomor  11 

 Tahun  2008  tentang  ITE,  dengan 

 ancaman  hukuman  12  tahun  penjara  dan 

 denda 12 miliar rupiah. 
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 Merujuk  pada  kasus  tersebut, 

 upaya  penanggulangan  dan  pemecahan 

 kriminalitas  dapat  dilakukan  secara 

 preventif  dan  represif.  Cara  preventif 

 yakni  dilakukan  dengan  cara  mencegah 

 seperti  himbauan  atau  penyuluhan.  Cara 

 represif  yakni  dilakukan  dengan  pola  yang 

 keras,  misalnya  penangkapan, 

 pemenjaraan.  Oleh  karena  itu,  jurnal  ini 

 akan  berfokus  membahas  terkait 

 perlindungan  hukum  yang  diberikan 

 kepada  aplikasi  E-Commerce  dengan 

 mengkaji  melalui  pendekatan  yuridis. 

 Metode yang digunakan yakni penelitian 

 empiris  terhadap  kejahatan  yang 

 dilakukan  pada  platform  E-Commerce  . 

 Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah 

 Undang-undang  Informasi  Transaksi 

 Elektronik  dan  Kitab  Undang  Undang 

 Hukum  Pidana.  Hasil  dalam  penelitian  ini 

 adalah  Perlindungan  Hukum  bagi  Pelaku 

 Usaha  E-Commerce  didasarkan  oleh 

 hak-hak  bagi  pelaku  usaha  E-Commerce  itu 

 sendiri  dalam  melakukan  aktivitas  jual-beli 

 yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam 

 Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang Perlindungan konsumen. 

 II.  PEMBAHASAN 

 A.  Cyber Crime 

 Cyber  crime  berasal  dari  kata  cyber 

 yang  berarti  dunia  maya  atau  internet  dan 

 crime  yang  berarti  kejahatan.  Cybercrime 

 adalah  kejahatan  yang  dilakukan  dengan 

 menggunakan  teknologi  komputer 

 sebagai  alat  kriminal  utama.  Cybercrime 

 adalah  kejahatan  yang  dilakukan  dengan 

 menggunakan  teknologi  komputer 

 sebagai  alat  kriminal.  Cybercrime 

 didefinisikan  sebagai  perbuatan  melawan 

 hukum  yang  menggunakan  teknologi 

 komputer  berdasarkan  kecanggihan 

 perkembangan teknologi internet. 

 Adapun beberapa bentuk  Cybercrime 

 antara lain sebagai berikut: 

 1.  Akses  tidak  sah  ke  sistem  dan 

 layanan  komputer  Pelanggaran  yang 

 dilakukan  saat  memasuki  atau 

 membobol  sistem  komputer  jaringan 

 secara  ilegal,  tanpa  izin  atau 

 sepengetahuan  pemilik  sistem 

 komputer  jaringan  yang  diaksesnya. 

 Penjahat  (peretas)  biasanya 

 melakukan  ini  dengan  tujuan 

 menyabotase  atau  mencuri  informasi 

 penting  dan  rahasia.  Namun,  ada 

 juga  yang  melakukannya  hanya 

 karena  merasa  tertantang  untuk 

 menguji  kemampuannya  untuk 

 membobol  sistem  dengan  proteksi 

 tingkat  tinggi.  Kejahatan  ini  semakin 
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 marak  dengan  berkembangnya 

 teknologi  internet/intranet  Misalnya, 

 ketika  persoalan  Timor  Timur 

 menjadi  perbincangan  hangat  di 

 dunia  internasional,  beberapa  situs 

 Internet  milik  pemerintah  Indonesia 

 dirusak  oleh  peretas  54  .  beberapa 

 waktu  lalu  hacker  v10  juga  berhasil 

 membobol  database  yang  berisi  data 

 pengguna  layanan  America  Online 

 (AOL)  sebuah  perusahaan  Amerika 

 yang  bergerak  di  bidang 

 perdagangan  elektronik,  yang 

 memiliki  tingkat  kerahasiaan  yang 

 tinggi.  55  Situs  Federal  Bureau  of 

 Investigation  (FBI)  pun  tak  luput 

 dari  serangan  hacker  yang 

 menyebabkan  situs  ini  mengalami 

 malfungsi selama beberapa waktu. 

 2.  Konten  ilegal  Merupakan  kejahatan 

 memasukkan  data  atau  informasi  di 

 Internet  tentang  sesuatu  hal  yang 

 tidak  benar,  tidak  bermoral  dan 

 dapat  dianggap  melanggar  hukum 

 atau  mengganggu  ketertiban  umum. 

 Misalnya,  mengunggah  berita 

 bohong  atau  fitnah  yang 

 mendiskreditkan  martabat  atau  harga 

 diri  pihak  lain,  isu  pornografi  atau 

 55  Kejahatan  yang  berhubungan  erat  dengan 
 penggunaan  teknologi.  h  ttps://Indonesia 
 observer.com.  (Diakses  pada  5  November  2022, 
 pukul 14.07). 

 54  Tindakan  situs  internet,  1999  . 
 https://nasional.kompas.com/.  (Diakses  pada  5 
 November 2022  ,  pukul 12.02). 

 mengunduh  informasi  yang 

 merupakan  rahasia  negara,  agitasi 

 dan  propaganda  melawan 

 pemerintah yang sah, dll. 

 3.  Penyalahgunaan  data  adalah 

 kejahatan  karena  merusak  data  pada 

 dokumen  penting  yang  disimpan 

 sebagai  dokumen  tanpa  naskah  di 

 internet.  Tindak  pidana  ini 

 umumnya  menargetkan  dokumen 

 E-commerce  dengan  membuat 

 seolah-olah  telah  terjadi  “kesalahan 

 ketik”  yang  pada  akhirnya  akan 

 menguntungkan pelakunya. 

 4.  Cyber  espionage  adalah  kejahatan  yang 

 menggunakan  internet  untuk 

 melakukan  kegiatan  spionase 

 terhadap  pihak  lain,  dengan 

 memperoleh  akses  ke  sistem  jaringan 

 komputer  pihak  sasaran.Pelanggaran 

 ini  biasanya  ditujukan  kepada  para 

 pesaing  bisnis  yang  dokumen  atau 

 data  penting  disimpan  dalam  sistem 

 komputer. 

 5.  Cyber  Sabotage  and  Extortion,  yaitu 

 Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  cara 

 mengganggu,  merusak  atau 

 menghancurkan  terhadap  data, 

 program  komputer  atau  sistem 

 jaringan  komputer  yang  terhubung 

 ke  Internet.Biasanya  kejahatan  ini 

 dilakukan  dengan  cara  menyusup  ke 

 dalam  logic  bomb  ,  virus  komputer  atau 

 program  tertentu,  sehingga  data, 

 program,komputer  atau  sistem 
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 jaringan  komputer  tidak  dapat 

 digunakan,  tidak  berfungsi 

 sebagaimana  mestinya,  atau 

 berfungsi  sebagaimana  dimaksud 

 oleh  pelaku.  Dalam  beberapa  kasus 

 setelah  hal  tersebut  terjadi,  maka 

 pelaku  kejahatan  tersebut 

 menawarkan  diri  kepada  korban 

 untuk memperbaiki data. 

 B.  E-Commerce 

 Di  era  digitalisasi  tak  ayal  kita  kenal 

 istilah  E-commerce  atau  perdagangan 

 elektronik  yang  dikenal  oleh  hampir 

 seluruh  generasi.  Perdagangan  elektronik 

 atau  E-Commerce  ini  biasanya  melibatkan 

 transfer  dana  dan  pertukaran  data  secara 

 elektronik  serta  sistem  pengumpulan  data 

 yang  otomatis.  E-Commerce  bisa  juga 

 diartikan  adalah  suatu  bentuk  sistem 

 pertukaran  barang  dan/atau  jasa  yang 

 menggunakan  internet  sebagai  perantara. 

 Pengertian  E-Commerce  atau  perdagangan 

 elektronik  sendiri  terdapat  banyak  definisi 

 menurut  para  ahli.  Menurut  Kotler  & 

 Amstrong  (2012)  E-commerce  adalah 

 saluran  online  yang  dapat  dijangkau 

 seseorang  melalui  komputer,  yang 

 digunakan  oleh  pebisnis  dalam  melakukan 

 aktivitas  bisnisnya  dan  digunakan  oleh 

 konsumen  untuk  memperoleh  informasi 

 dengan  menggunakan  dukungan 

 komputer,  yang  dalam  prosesnya  diawali 

 dengan  pemberian  layanan  informasi 

 kepada  konsumen  untuk  menentukan 

 pilihan.  56  Menurut  Wong  (2010), 

 E-commerce  adalah  proses  pembelian, 

 penjualan,  dan  pemasaran  barang  dan  jasa 

 melalui  sistem  elektronik,  seperti  radio, 

 televisi,  dan  jaringan  komputer  atau 

 internet.  57  Menurut  Kalakota  dan 

 Whinston  (1997)  pengertian  dari 

 E-Commerce  dapat  dilihat  dari  4  (empat) 

 perspektif yaitu  58  : 

 1.  Dalam  perspektif  komunikasi, 

 pengertiannya  adalah  sebuah  proses 

 pengiriman  barang,  layanan, 

 informasi,  atau  pembayaran  melalui 

 komputer  ataupun  peralatan 

 elektronik lainnya; 

 2.  Perspektif  proses  bisnis,  E-Commerce 

 merupakan  sebuah  aplikasi  dari  suatu 

 teknologi  menuju  otomatisasi  dari 

 transaksi  bisnis  dan  aliran  kerja;  Dari 

 perspektif  proses  bisnis,  E-Commerce 

 adalah  aplikasi  teknologi  untuk 

 mengotomatisasi  transaksi  bisnis  dan 

 alur kerja; 

 3.  Dari  sudut  pandang  layanan  , 

 E-Commerce  adalah  alat  yang 

 memenuhi  keinginan  perusahaan, 

 58  Apa  perbedaan  antara  digital  bisnis  dan 
 E-Commerce  ?  https://sis.binus.ac.id/  .  (Diakses  pada 
 5 November 2022, pukul 14.03). 

 57  Wong,  Jony.  (2010).  Internet  Marketing  For 
 Beginners. Elex Media Komputindo. Jakarta 

 56  Armstrong,  Garry  &  Kotler.  (2012).  Principles  of 
 Marketing.  Edisi  14,  Global  Edition.  Pearson 
 Education 
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 manajemen,  dan 

 konsumen.mengurangi  biaya 

 pelayanan  dengan  meningkatkan 

 kualitas  barang  dan  meningkatkan 

 kecepatan pelayanan pengiriman; 

 4.  Dari  perspektif  online  ,  E-Commerce 

 menyediakan  kemampuan  untuk 

 membeli  dan  menjual  produk  atau 

 barang  dan  informasi  melalui 

 layanan  internet  dan  sarana  online 

 lainnya.  Oleh  karena  itu  dapat 

 disimpulkan  bahwa  E-Commerce 

 adalah  kumpulan  dinamis  antara 

 teknologi,  aplikasi,  dan  proses  bisnis 

 yang  menghubungkan  perusahaan 

 dan  konsumen  serta  komunitas 

 tertentu  di  mana  pertukaran  barang 

 antara  pengecer  dan  konsumen 

 berbagai  produk  dalam  skala  besar 

 dan  transaksi  elektronik,  dan  dalam 

 proses  pengiriman  barang  dari 

 pengecer  menggunakan  angkutan 

 dari  satu  domain  ke  domain  lain 

 sampai  mencapai  konsumen  dan 

 hubungan  yang  terjadi  adalah 

 hubungan  yang  saling 

 menguntungkan  kedua  belah  pihak. 

 Secara  singkat,  E-Commerce 

 merupakan  proses  jual  beli  yang 

 dilakukan  dengan  media  elektronik. 

 Siapapun  yang  dapat  mengakses 

 elektronik  melalui  sambungan 

 internet  dan  mengetahui  cara 

 pembayaran  barang  dan/atau  jasa 

 yang  dibeli  maka  mereka 

 berpartisipasi dalam  E-Commerce. 

 Menurut  .  Hoffman  and  Fodor 

 (2010)  59  ,  E-Commerce  dapat  berjalan 

 dengan  baik  apabila  dijalankan 

 berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  dapat 

 memotivasi  konsumen  yang  menuju  pada 

 return  of  investment  (ROI)  perusahaan,  yang 

 diukur  dengan  partisipasi  aktif  seperti 

 feedback  atau  review  konsumen,  dan  share 

 atau  merekomendasikan  kepada 

 pengguna  lain  yaitu  Prinsip  4C,  yang 

 terdiri  dari  connection  (koneksi),  creation 

 (penciptaan),  consumption  (konsumsi)  dan 

 control  (pengendalian).  60  Perdagangan 

 elektronik  yang  menyediakan  kepraktisan 

 dan  kemudahan,  membuat  konsumen 

 lebih  memilih  membeli  barang  dan/atau 

 jasa  secara  online  daripada  offline  .  Hal 

 tersebut  menyebabkan  semakin 

 berkembangnya  berbagai  macam  situs 

 belanja  online  yang  dibuat  oleh  pelaku 

 usaha  ataupun  marketplace  agar  dapat 

 menarik  minat  untuk  melakukan 

 pembelian  di  E-Commerce  tersebut.  Di 

 indonesia  sudah  menjamur 

 aplikasi-aplikasi  E-Commerce  yang 

 menyediakan  berbagai  macam  barang 

 dan/atau  jasa  dengan  harga  terjangkau 

 60  Mahir  Pradana,  “Klasifikasi  Jenis-Jenis  Bisnis 
 E-Commerce  di  Indonesia”,  Jurnal  Neo-bis  Vol.  9, 
 No. 2, (Desember 2015):hlm: 34 

 59  Hoofman  and  foor.  (2010).  Prinsip-  prinsip 
 E-Commerce.  Jurnal  ekonomi  Vol1  No  1  (Januari 
 2010) 
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 yang  semakin  menarik  minat  konsumen 

 dalam  melakukan  pembelian  di  aplikasi 

 E-Commerce  tersebut.  Aplikasi  E-Commerce 

 yang  sering  digunakan  oleh  konsumen 

 dan  pelaku  usaha  dalam  melakukan 

 transaksi  jual  beli  elektronik  terdiri  dari 

 Shopee,  Tokopedia,  Lazada,  Zalora,  dan 

 lainnya.  Sejatinya,  E-Commerce  dapat 

 dikatakan  sebagai  transaksi  elektronik  dan 

 hal  ini  sudah  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 

 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang 

 Nomor  11  Tahun  2008  Tentang 

 Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada 

 pasal  1  ayat  2  yang  berbunyi:  “Transaksi 

 elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang 

 dilakukan  dengan  menggunakan 

 komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau 

 media elektronik lainnya”. 

 Akad  pada  E-Commerce  pada 

 umumnya  dilakukan  melalui  tulisan. 

 Penjual  melakukan  kegiatan  dengan 

 memposting  barang/jasa  jualannya  di 

 aplikasi  yang  tersedia  dengan 

 mencantumkan  harga,  setelah  itu 

 konsumen  yang  membeli  harus 

 melakukan  pembayaran  sesuai  harga 

 dengan  ditambah  biaya  pengiriman  atau 

 yang  biasa  dikenal  ongkos  kirim  (ongkir) 

 ke  pihak  ketiga  atau  pihak  aplikasi 

 E-Commerce  .  Kemudian,  para  pelaku  usaha 

 atau  penjual  akan  dengan  segera 

 mengirimkan  barang  maupun  jasa  kepada 

 para  pembeli,  ketika  itu  barulah  ketika 

 barang  dan/atau  jasa  tersebut  sampai 

 ditangan  pembeli,  penjual  akan 

 mendapatkan  keuntungan  melalui  adanya 

 ikatan  yakni  pembayaran  dari  nasabah. 

 Dalam  ketentuan  hukum  Indonesia  dalam 

 Pasal  1  dan  Pasal  10  Undang-Undang 

 Nomor  19  Tahun  2016  Tentang 

 Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. 

 “Dikatakan  bahwa  transaksi  elektronik 

 adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan 

 dengan  menggunakan  komputer,  jaringan 

 komputer  atau  media  elektronik  lainnya”. 

 Transaksi  jual  beli  di  E-Commerce 

 merupakan  salah  satu  wujud  dari 

 ketentuan  di  atas.  Dalam  transaksi 

 perdagangan  elektronik,  para  pihak  telah 

 menjalin  hubungan  hukum  dalam  bentuk 

 perjanjian  atau  kontrak.  Ini  juga 

 dilaksanakan  secara  elektronik  dan 

 disebut  kontrak  elektronik,  yaitu 

 perjanjian  yang  tercantum  dalam  kontrak 

 elektronik,  perjanjian  dokumen 

 elektronik,  atau  media  elektronik  lainnya. 

 Ada  beberapa  prinsip  yang  relevan 

 dengan  penyelesaian  sengketa  komersial 

 saat melakukan transaksi elektronik, yaitu: 

 1.  Prinsip  kesepakatan  para  pihak,  yang 

 adalah  prinsip  dasar  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  perdagangan 

 internasional,  termasuk  transaksi 

 ilegal  melalui  internet.  Prinsip  ini 

 juga  menjadi  dasar  penghentian 

 proses  penyelesaian  sengketa  yang 
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 sedang  berlangsung.  Prinsip  ini 

 sangat  penting  dan  logis.  Hal  ini 

 karena,  setidaknya  dalam  sengketa 

 antara  pihak  yang  bersengketa, 

 menjadi  sangat  penting  bahwa  para 

 pihak  sepakat  untuk  memilih  metode 

 penyelesaian  suatu  sengketa  tersebut. 

 Pengadilan  harus  menghormati 

 kesepakatan para pihak. 

 2.  Prinsip  keabsahan  memilih  cara-cara 

 penyelesaian  sengketa.  Dalam  hal 

 terjadi  perselisihan,  para  pihak 

 sepenuhnya  bebas  memilih  metode 

 mana  yang  akan  mereka  gunakan 

 untuk  menyelesaikan  perselisihan 

 tersebut. 

 3.  Prinsip  pilihan  hukum  Kebebasan 

 para  pihak  untuk  menentukan  hak 

 ini  mencakup  kebebasan  untuk 

 memilih  apa  yang  adil  atau  wajar  (  ex 

 aequo  et  bono  ).  Asas  ini  berkaitan 

 dengan  penetapan  pengadilan  yang 

 menentukan  sebab-sebab  sengketa 

 berdasarkan  asas  ketidakberpihakan, 

 kepatutan,  atau  kelayakan 

 penyelesaian  sengketa.  Ada  batasan 

 untuk  memilih  undang-undang  ini 

 (  lex causae  ), yaitu: 

 a.  Tidak  bertentangan  dengan 

 undang-undang  atau  ketertiban 

 umum; 

 b.  Kebebasan  tersebut  hanya 

 dilaksanakan  dengan  itikad 

 baik 

 c.  .Hanya  berlaku  untuk 

 hubungan bisnis (kontrak) 

 d.  Hanya  berlaku  dalam  bidang 

 hukum bisnis (dagang) 

 e.  Tidak  berlaku  untuk 

 menyelesaikan sengketa tanah 

 f.  Tidak  untuk  menyelundupkan 

 hukum; 

 4.  Prinsip  itikad  baik  (  good  faith  )  yang 

 dianggap  sebagai  prinsip  dasar  dan 

 inti  penyelesaian  sengketa.  Prinsip 

 ini  menuntut  dan  mewajibkan  para 

 pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa 

 dengan  itikad  baik,  dan  itu  dilakukan 

 dalam  dua  langkah.  Pertama,  prinsip 

 itikad  baik  diperlukan  untuk 

 mencegah  terjadinya  perselisihan 

 yang  dapat  mempengaruhi 

 hubungan  baik  antar  bangsa.  Kedua, 

 dalam  hukum  komersial 

 internasional  dikenal  prinsip-prinsip 

 yang  harus  diterapkan  dalam 

 penyelesaian  sengketa  antara  para 

 pihak,  seperti  negosiasi,  mediasi, 

 arbitrase,  litigasi,  atau  metode  apa 

 pun  yang  dipilih  oleh  para  pihak,  dan 

 lain-lain. 

 5.  Prinsip  Exhaustion  of  Local  Remedies  . 

 Prinsip  ini  diturunkan  dari  prinsip 

 hukum  kebiasaan  internasional. 

 Menurut  prinsip  ini,  hukum 

 kebiasaan  internasional  menetapkan 

 bahwa  sebelum  suatu  sengketa  dapat 

 diajukan  ke  Mahkamah 
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 Internasional,  para  pihak  harus 

 terlebih  dahulu  menghabiskan 

 (menghabiskan)  jalan  penyelesaian 

 sengketa  yang  tersedia  atau  disetujui 

 oleh warga negara atau negara. 

 Perdagangan  elektronik  sama 

 dengan  perdagangan  biasa  di  dunia  nyata. 

 Meskipun  merupakan  transaksi  elektronik 

 yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait, 

 para  pihak  tidak  bertemu  secara  langsung, 

 melainkan  saling  bertukar  di  Internet. 

 Saat  membeli  atau  menjual  secara  secara 

 elektronik,  pihak-pihak  yang  terlibat 

 antara lain: 

 a.  Penjual  atau  pedagang  atau 

 pengusaha  yang  menawarkan  produk 

 melalui  Internet  dengan  memajang 

 atau  menampilkan 

 produk-produknya  sebagai  pelaku 

 usaha; 

 b.  Pembeli  atau  konsumen,  yaitu  setiap 

 orang  yang  tidak  dilarang  oleh 

 undang-undang,  yang  menerima 

 tawaran  dari  penjual  atau  pelaku 

 usaha  dan  ingin  memperdagangkan 

 penjualan  atau  pembelian  produk 

 yang  ditawarkan  oleh  penjual/pelaku 

 usaha/pemasar; 

 c.  Bank  bertindak  sebagai  penyalur 

 dana  dari  pembeli  atau  konsumen 

 kepada  penjual  atau  pelaku 

 usaha/mars  karena  dalam  transaksi 

 jual  beli  elektronik,  penjual  dan 

 pembeli  tidak  bertatap  muka. 

 Karena  berada  di  lokasi  yang 

 berbeda,  pembayaran  dapat 

 dilakukan  melalui  perantara,  dalam 

 hal ini bank; 

 d.  Provider  sebagai  penyedia  jasa 

 layanan  akses  internet.  Penyedia 

 bertindak  sebagai  penyedia  layanan 

 akses  Internet.  Transaksi  jual  beli 

 elektronik  adalah  hubungan  hukum 

 yang  menggabungkan  jaringan 

 sistem  informasi  berbasis  komputer 

 dengan  sistem  dan  layanan 

 komunikasi  berbasis  web 

 telekomunikasi.  61 

 Kelebihan  E-Commerce 

 Melesatnya  penggunaan  E-Commerce 

 dilatarbelakangi  oleh  kelebihan  yang 

 dimiliki. Ada tiga aspek manfaatnya, yaitu: 

 1.  Manfaat bagi organisasi 

 a.  Dapat  memperluas  pasaran 

 hingga  pada  taraf 

 Global/International. 

 b.  Mengurangi  produksi, 

 distribusi,  pemulihan  dan  biaya 

 manajemen  yang  meningkatkan 

 citra merek perusahaan. 

 c.  Ini  dapat  memberikan  layanan 

 pelanggan  yang  lebih  baik.  dan. 

 61  Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika. 
 (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 65. 
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 Mempercepat  dan  efisiensi 

 proses bisnis. 

 2.  Kelebihan Bagi Pelanggan 

 a.  Dapat  memberikan  pelayanan 

 tanpa batas waktu 1 x 24 jam. 

 b.  Mampu  memberikan  pilihan 

 dan kecepatan pengiriman. 

 c.  Dengan  begitu  banyak 

 pilihan,  pelanggan  dapat 

 membandingkan  harga  satu 

 sama lain. 

 d.  Dapat  memberikan  review 

 komentar terkait Produk. 

 e.  Dapat  memberikan  informasi 

 lebih cepat. 

 3.  Manfaat Bagi Masyarakat 

 a.  Tidak  perlu  bergerak  melalui 

 aktivitas  jual  beli/pemesanan. 

 Hal  ini  dapat  mengurangi  biaya 

 produk,  sehingga  harga  harus 

 lebih terjangkau. 

 b.  Hal  ini  dapat  membantu 

 pemerintah  dalam  memberikan 

 pelayanan publik. 

 Jenis-Jenis  E-  Commerce 

 Menurut  Kotler  (2012) 

 berdasarkan  karakteristiknya,  terdapat  4 

 (empat) jenis  E-Commerce  yang terdiri dari: 

 1.  Business to Business  (B2B) 

 Transaksi  E-Commerce  ini 

 dilakukan  oleh  dua  pihak  yang  sama-sama 

 memiliki  kepentingan  bisnis.  Kedua  pihak 

 ini  biasanya  sudah  saling  mengenal  dan 

 telah  terjalin  hubungan  bisnis  sejak  lama 

 yang  telah  disepakati  bersama,  sehingga 

 saling  memahami  dan  mengetahui  urusan 

 bisnis  mereka.  Secara  umum,  bisnis 

 tersebut  dilakukan  secara  berkelanjutan 

 atau  hanya  dengan  berlangganan.  Model 

 yang  umum  digunakan  adalah  peer  to  peer, 

 dimana  processing  intelligence  dapat 

 didistribusikan  oleh  kedua  pelaku  bisnis. 

 Contoh  sederhana  B2B  adalah  produsen 

 dan  supplier  yang  bertransaksi  secara  online 

 baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang 

 maupun untuk proses pembayaran. 

 2.  Business to Consumer  (B2C) 

 Dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  ke 

 konsumen.  Transaksi  E-Commerce  ini 

 berlangsung  seperti  jual  beli  biasa. 

 Konsumen  menerima  penawaran  produk 

 dari  pelaku  bisnis  dan  berbelanja  secara 

 online  .  Segala  informasi  produk  dapat 

 disebarluaskan  untuk  umum,  sehingga 

 semua  kalangan  dapat  melihat  produk 

 yang  ditawarkan.  Pelayanan  yang 

 diberikan  oleh  pelaku  bisnis  kepada 

 konsumen  berdasarkan  adanya 

 permintaan,  sehingga  pelaku  bisnis 

 haruslah  mampu  memberikan  pelayanan 

 atau  servis  yang  baik  sesuai  dengan 

 permintaan  konsumen.  Sistem 

 pendekatan  yang  dipakai  adalah 

 client-server. 

 3.  Consumer to Consumer  (C2C) 
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 Transaksi  dilakukan  oleh 

 konsumen  kepada  konsumen  yang 

 dilakukan  secara  online  melalui  sarana 

 online  berupa  website  marketplace  yang 

 membantu  penjual  dalam 

 mempromosikan  barang  dan/atau  jasa 

 dan  memberikan  fasilitas  transaksi  uang 

 secara  online  .  Dalam  hal  ini  terdapat  2 

 (dua)  indikator  utama  bagi  sebuah  website 

 marketplace: 

 a.  Seluruh  transaksi  online  harus 

 difasilitasi  oleh  website/marketplace 

 yang bersangkutan 

 b.  Bisa  digunakan  oleh  penjual 

 individual. 

 Dimana  kegiatan  yang 

 berlangsung  tersebut,  website  /  marketplace 

 haruslah  menjamin  keamanan  transaksi 

 dalam  fasilitas  transaksi  online  yang 

 disediakan.  Fasilitas  transaksi  online 

 tersebut  seperti  berupa  rekening  pihak 

 ketiga.  Penjual  hanya  menerima 

 pembayaran  setelah  pembeli  menerima 

 barang  ataupun  jasa  yang  sudah  dibeli. 

 Penjual  tidak  akan  menerima  pembayaran 

 selama  barang  ataupun  jasa  belum  berada 

 di  tangan  pembeli.  Jika  konsumen 

 menerima  barang  dalam  keadaan  rusak, 

 maka  pembayaran  yang  telah  dilakukan 

 akan  dikembalikan  ke  konsumen.  Disini, 

 C2C  merupakan  perantara  antara  penjual 

 dan pembeli. 

 E-Commerce  jenis  ini  banyak 

 digunakan  oleh  masyarakat,  terutama  saat 

 terjadi  peristiwa  pandemic  Covid-19  yang 

 mana  segala  aktivitas  menjadi  terbatasi 

 dan  beralih  ke  media  online,  sehingga 

 menyebabkan  perkembangan  pesat  pada 

 dunia  teknologi.  Manusia  tidak  perlu 

 pergi  ke  sebuah  toko  untuk  membeli 

 kebutuhan.  Dengan  bermodalkan 

 handphone  dan  peralatan  elektronik  lainnya 

 serta  internet,  maka  seseorang  dapat 

 membeli  segala  kebutuhannya  langsung 

 sampai  ke  tangannya.  Tokopedia, 

 Bukalapak,  Shopee,  OLX,  dan  sejenisnya 

 merupakan  E-Commerce  B2C. 

 C.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku 

 Usaha  dan  Konsumen  Dalam 

 Transaksi  E-Commerce 

 Pelaku  usaha  merupakan  setiap 

 orang  perseorangan  atau  badan  usaha, 

 baik  yang  berbentuk  badan  hukum 

 maupun  bukan  badan  hukum  yang 

 didirikan  dan  berkedudukan  atau 

 melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum 

 negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri 

 maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian 

 penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dalam 

 berbagai  bidang  ekonomi.  Pengertian 

 pelaku  usaha  tersebut  sebagaimana  diatur 

 dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang 

 Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan Konsumen. 
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 Adapun  hak  pelaku  usaha  yang 

 diatur  pada  Pasal  6  dan  7  Undang  - 

 Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 

 1.  Hal dalam  menerima pembayaran  …. 

 2.  Hak diberikan perlindungan 

 3.  Hak untuk pembelaan diri  … 

 4.  Hak mendapat rehabilitasi nama baik 

 5.  Hak-hak  lainnya  yang  diatur  dalam 

 perundang-undangan. 

 Adapun  kewajiban  Pelaku  Usaha  antara 

 lain: 

 1.  Memiliki itikad baik 

 2.  Memberikan informasi yang jujur 

 3.  Melayani dengan baik 

 4.  Memberikan jaminan barang 

 5.  Memberikan  kesempatan  kepada 

 konsumen untuk menguji 

 6.  Memberikan kompensasi ganti rugi 

 Selanjutnya  pada  Pasal  8  menguraikan 

 tentang  hal-hal  yang  dilarang  bagi  pelaku 

 usaha yaitu sebagai berikut: 

 1.  Jika  terdapat  suatu  hal  yang  tidak 

 sesuai  atau  tidak  memenuhi  standar 

 yang  sudah  dipersyaratkan  dan 

 terdapat  di  dalam  ketentuan 

 peraturan perundang-undangan; 

 2.  Jika  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan 

 isi  bersih  (netto),  berat  bersih,  serta 

 jumlah  dalam  hitungan  sebagaimana 

 yang  telah  tertera  dalam  label 

 ataupun etiket barang tersebut; 

 3.  Jika  ukuran,  takaran,  timbangan, 

 tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran, 

 timbangan  dan  jumlah  dalam 

 hitungan  menurut  ukuran  yang 

 sebenarnya; 

 4.  Jika  kriteria  kondisi,  jaminan, 

 keistimewaan  atau  kemanjuran 

 sebagaimana  dinyatakan  dalam  label, 

 etiket  atau  keterangan  barang 

 dan/atau  jasa  tersebut  tidak 

 terpenuhi; 

 5.  Jika  kriteria  mutu,  tingkatan, 

 komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, 

 mode,  atau  penggunaan  tertentu 

 sebagaimana  dinyatakan  dalam  label 

 atau  keterangan  barang  dan/atau 

 jasa tersebut; 

 6.  Jika  tidak  sesuai  dengan  janji 

 dinyatakan  dalam  label,  etiket 

 keterangan,  iklan  atau  promosi 

 penjualan  barang  dan/atau  jasa 

 tersebut tidak terpenuhi; 

 7.  Jika  tidak  tercantumnya  kadaluarsa 
 atau  jangka  waktu  penggunaan  atas 
 barang tertentu 

 8.  Jika  tidak  memenuhi  kriteria 

 ketentuan  berproduksi  secara  halal, 

 sebagaimana  pernyataan  "halal"  yang 

 tertera dalam label; 

 9.  Jika  produk  tidak  memasang  label 

 atau  membuat  penjelasan  barang 
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 yang  memuat  nama  barang,  ukuran, 

 berat/isi  bersih  (netto),  komposisi, 

 aturan  pakai,  tanggal  pembuatan, 

 akibat  sampingan,  nama  dan  alamat 

 pelaku  usaha  serta  keterangan  lain 

 untuk  penggunaan  yang  menurut 

 ketentuan harus dipasang/dibuat; 

 10.  Jika  tidak  tercantumnya  informasi 

 dan/atau  petunjuk  penggunaan 

 barang  sesuai  dengan  ketentuan 

 perundang-undangan  yang  berlaku 

 yaitu  menggunakan  bahasa 

 Indonesia. 

 Untuk  pelaku  usaha  kecil  telah 

 diatur  mengenai  perlindungan  hukumnya 

 dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2) 

 Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1995 

 tentang  Usaha  Kecil.  Ketentuan  Pasal  6 

 itu  selengkapnya  menyatakan  pemerintah 

 menumbuhkan  iklim  usaha  bagi  usaha 

 kecil melalui kebijaksanaan melalui aspek: 

 1.  Pendanaan 

 2.  Persaingan 

 3.  Prasarana 

 4.  Informasi 

 5.  Kemitraan 

 6.  Izin usaha 

 Merujuk  pada  ketentuan  di  atas, 

 yang  berhubungan  dengan  penulisan  ini 

 yaitu  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b 

 mengenai  aspek  persaingan.  Oleh  karena 

 itu,  hal  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam 

 ketentuan  Pasal  8  Undang-undang 

 Nomor  9  Tahun  1995.  Johanes  Paendong 

 menyatakan  Pemerintah  menumbuhkan 

 iklim  usaha  dalam  aspek  persaingan 

 sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat 

 (1)  huruf  b  dengan  menetapkan  peraturan 

 perundang-undangan  . 

 Terkait  dengan  perlindungan 

 konsumen,  pada  Pasal  49  ayat  (1)  PP 

 PSTE  menjelaskan  bahwa  “Pelaku  Usaha 

 yang  menawarkan  produk  melalui  Sistem 

 Elektronik  wajib  menyediakan  informasi 

 yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan 

 syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk 

 yang  ditawarkan”.  Pada  ayat  berikutnya 

 lebih  ditegaskan  lagi  bahwa  Pelaku  Usaha 

 wajib  memberikan  kejelasan  informasi 

 tentang penawaran kontrak atau iklan. 

 Lalu  muncul  pertanyaan  bahwa 

 bagaimana  jika  barang  bagi  pihak 

 konsumen  tidak  sesuai  dengan  yang 

 diperjanjikan.  Pasal  49  ayat  (3)  PP  PSTE 

 mengatur  khusus  tentang  hal  tersebut, 

 yakni  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan 

 batas  waktu  kepada  konsumen  untuk 

 mengembalikan  barang  yang  dikirim 

 apabila  tidak  sesuai  dengan  perjanjian 

 atau  terdapat  cacat  tersembunyi.  Selain 

 kedua  ketentuan  tersebut  di  atas,  apabila 

 ternyata  barang  yang  diterima  tidak  sesuai 

 dengan  foto  pada  iklan  toko  online 

 tersebut  (sebagai  bentuk  penawaran),  kita 

 juga  dapat  menggugat  Pelaku  Usaha 

 (dalam  hal  ini  adalah  penjual)  secara 
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 perdata  dengan  dalih  terjadinya 

 wanprestasi  atas  transaksi  jual  beli  yang 

 Anda lakukan dengan penjual. 

 Menurut  Prof.  R.  Subekti,  S.H. 

 dalam  bukunya  tentang  “Hukum 

 Perjanjian”,  wanprestasi  adalah  kelalaian 

 atau  kealpaan  yang  dapat  berupa  4 

 (empat) macam kondisi yaitu: 

 a.  Tidak  melakukan  apa  yang 

 disanggupi akan dilakukannya; 

 b.  Melaksanakan  apa  yang 

 dijanjikannya,  tetapi  tidak 

 sebagaimana dijanjikan; 

 c.  Melakukan  apa  yang 

 dijanjikannya, tetapi terlambat; 

 d.  Melakukan  sesuatu  yang  menurut 

 perjanjian  tidak  boleh 

 dilakukannya.  62 

 Jika  salah  satu  dari  4  macam  kondisi 

 tersebut  terjadi,  maka  secara  perdata 

 dapat  menggugat  penjual  online  dengan 

 dalih  terjadi  wanprestasi  misalnya  barang 

 yang  Anda  terima  tidak  sesuai  dengan 

 spesifikasi barang yang dimuatnya. 

 62  Mariana,  “Upaya  Apa  yang  Dapat  Dilakukan 
 Ketika  Terjadi  Wanprestasi  dalam  Melakukan 
 Transaksi  Jual  Online  Pada  Media  Sosial”  Legal 
 Smart  Channel  -  KonsultasiView  Site  (bphn.go.id) 
 (Diakses pada 6 November 2022, pukul 13.56). 

 D.  Tanggung  Jawab  Dalam 
 Pemenuhan  Prestasi  Bagi 

 Penyelenggara  Transaksi 

 Elektronik/  ECommerce 

 Tata  cara  melakukan  transaksi  di 

 E-Commerce  tidak  jauh  berbeda  dengan 

 tata  cara  melakukan  transaksi  jual  beli 

 secara  langsung.  Mengenai  tahapan  dalam 

 melakukan  transaksi  elektronik,  jika 

 konsumen  ingin  membeli  suatu  barang, 

 maka  yang  harus  dilakukan  oleh 

 konsumen  adalah  hanya  memilih  barang 

 yang  ingin  dibelinya.  Kemudian,  setelah 

 pesanan  tersebut  telah  selesai  selanjutnya 

 konsumen  akan  mendapatkan  kode 

 pemesanan  atau  nomor  order  ke  alamat 

 email  yang  telah  terdaftar.  Tanggung 

 Jawab  dari  seorang  pelaku  usaha  terhadap 

 konsumen  dalam  jual  beli  secara  online 

 belum  secara  spesifik  diatur  baik  dalam 

 Undang-Undang  sedangkan  UU  ITE 

 hanya  mengatur  tentang  transaksi 

 elektronik  secara  umum  saja,  tidak  ada 

 pengaturan  yang  terkhusus  untuk  jual 

 beli.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha 

 meliputi  tanggung  jawab  ganti  kerugian 

 atas  kerusakan,  ganti  rugi  atas 

 pencemaran  dan  ganti  rugi  atas  kerugian 

 konsumen.  63  Transaksi  jual  beli  pada 

 E-Commerce  dilakukan  oleh  para  pihak 

 terkait,  meskipun  para  pihaknya  hanya 

 berhubungan  melalui  media  internet,  dan 

 63  Pasal  19  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 
 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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 tidak  bertemu  satu  sama  lain  secara 

 langsung.  Sama  halnya  dengan  jual  beli 

 konvensional,  para  pihak  dalam  jual  beli 

 elektronik  masing-masing  memiliki  hak 

 dan  kewajiban.  Pelaku  usaha  dalam  jual 

 beli  elektronik  merupakan  pihak  yang 

 menawarkan  produk  melalui  internet, 

 maka  penjual  bertanggung  jawab 

 memberikan  informasi  dengan  benar  dan 

 jujur  atas  produk  yang  ditawarkannya 

 kepada  calon  konsumen.  Pelaku  usaha 

 dalam  jual  beli  elektronik  wajib  untuk 

 memperhatikan  prinsip  yang  terdapat 

 dalam  Pasal  39  ayat  (1)  yang  menegaskan 

 bahwa  dalam  penyelenggaraan  Agen 

 Elektronik,  penyelenggara  harus 

 memperhatikan  prinsip-prinsip  sebagai 

 berikut: 

 a.  Kehati-hatian; 

 b.  Pengamanan  dan  terintegrasinya 
 sistem teknologi informasi; 

 c.  Pengendalian  pengamanan  atas 
 aktivitas transaksi elektronik; 

 d.  Efektivitas dan efisiensi biaya; dan 

 e.  Perlindungan  konsumen  sesuai 
 dengan  ketentuan  peraturan 
 perundang- undangan. 

 Para  pihak  yang  melakukan 

 transaksi  jual  beli  elektronik  harus 

 menjalankan  prinsip-prinsip  tersebut 

 dengan  baik.  Apabila  para  pihak 

 melanggar  prinsip-prinsip  tersebut,  maka 

 pihak  yang  merasa  dirugikan  akan 

 perbuatan  tersebut  dapat  meminta 

 pertanggungjawaban  dari  pihak  yang 

 melanggar.  Pelaksanaan  dari  prinsip 

 tanggung  jawab  sangatlah  penting  dalam 

 hal  terjadinya  wanprestasi  terkait  dengan 

 tingginya  masalah  dari  para  pihak  pelaku 

 usaha,  tidak  beritikad  baik  dalam 

 berbisnis,  dan  banyaknya  kejadian  yang 

 menunjukan  konsumen  tidak  dilindungi 

 secara  maksimal.  Kedudukan  konsumen 

 yang  dalam  transaksi  jual  beli  dalam 

 ECommerce  mengakibatkan  tanggung 

 jawab  sepenuhnya  berada  di  tangan 

 pelaku  usaha,  sehingga  pelaku  usaha  akan 

 bertanggung  jawab  penuh  atas  kegiatan 

 usaha  yang  dilakukannya  dalam  transaksi 

 E-Commerce. 

 Pelaku  usaha  berkewajiban  untuk 

 melindungi  konsumen,  sebab  telah  terjadi 

 hubungan  kontraktual  antara  pelaku 

 usaha  dan  konsumen  yang  mengharuskan 

 para  pihak  terkait  bertanggung  jawab 

 apabila  terjadi  wanprestasi.  Hal  ini  sejalan 

 dengan  prinsip  the  privity  of  contract  ,  yakni 

 apabila  ada  hubungan  kontraktual,  maka 

 ada  tanggung  jawab.  Mengenai 

 pertanggungjawaban  dalam  transaksi 

 pembelian  dan  penjualan  elektronik, 

 pelaku  usaha  dituntut 

 pertanggungjawabannya  melalui 

 pertanggungjawaban  kontraktual 

 (  contractual  liability  )  berkaitan  dengan 

 kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dan 

 pertanggungjawaban  produk  (  product 
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 liability  )  jika  produk  yang  disediakan  oleh 

 pengusaha  ditemukan  cacat  dan 

 merugikan  konsumen,  pengusaha  secara 

 kontraktual  bertanggung  jawab  atas 

 kerusakan  konsumen  dan  tanggung  jawab 

 produk. 

 Konsumen  yang  akan  meminta 

 pertanggungjawaban  mungkin  akan 

 menemukan  beberapa  kendala  yaitu 

 perbedaan  jarak  antara  pelaku  usaha  dan 

 konsumen,  perbedaan  undang-undang 

 yang  berlaku  ketika  transaksi  dilakukan  di 

 negara  yang  berbeda,  kurangnya 

 pengetahuan  konsumen  tentang 

 perlindungan  konsumen  dan  hambatan 

 lain  apabila  diterapkannya  Bentuk 

 tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh 

 pelaku  usaha  adalah  ganti  rugi  sesuai 

 dengan  besarnya  kerugian  yang  diderita 

 konsumen.  Apabila  pelaku  usaha  tidak 

 bertanggung  jawab  atas  tindakan 

 wanprestasi  yang  dilakukannya  di  platform 

 E-Commerce  ,  maka  konsumen  dapat 

 mengambil  tindakan  hukum  sesuai  yang 

 diatur  dalam  Pasal  38  ayat  (1) 

 Undang-Undang  ITE  tentang 

 penyelesaian sengketa yaitu: 

 “Setiap  orang  dapat  melakukan  tindakan 

 hukum  terhadap  orang  yang  mengelola 

 sistem  elektronik  dan/atau  menggunakan 

 teknologi  informasi  yang  menimbulkan 

 kerugian”dan  pasal  39  ayat  (2)  UU  ITE, 

 yaitu:“penyelesaian  perkara  perdata 

 sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  para 

 pihak  dapat  menyelesaikan 

 sengketa”melalui  arbitrase,  atau  lembaga 

 alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya 

 sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan”. 

 Selain  itu,  konsumen  juga  dapat 

 melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib 

 bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan 

 tindak  pidana  penipuan  berdasarkan  Pasal 

 378  KUHP.  Merupakan  tanggung  jawab 

 dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  untuk 

 menentukan  apakah  terdapat  unsur 

 kesalahan  dalam  perkara  pidana  dan/atau 

 tuntutan  ganti  rugi  yang  berkaitan  dengan 

 masalah  perlindungan  konsumen.  Apalagi 

 dalam  perkara  pidana,  jaksa  tetap  berhak 

 untuk  melakukan  pembuktian.  Pelaku 

 usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak 

 memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan 

 konsumen  dapat  menggugat  pelaku  usaha 

 tersebut  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  atau  menyerahkan 

 kepada  otoritas  kehakiman  tempat  tinggal 

 konsumen.  Terdapat  banyak  layanan 

 E-Commerce  di  Indonesia,  di  antaranya 

 adalah  Shopee,  Tokopedia,  Lazada, 

 Zalora, dan lainnya. 

 Hubungan  hukum  pada  transaksi 

 elektronik  terjadi  pada  saat  tercapainya 

 kesepakatan  para  pihak.  Para  pihak  yang 

 telah  mengadakan  perjanjian  karena  itu 

 memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus 

 dipenuhi.  Pasal  50  ayat  (3)  UU  ITE 
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 menjelaskan  bahwa  perjanjian  dapat 

 dibuat dengan: 

 a)  Tindakan  penerimaan  menyatakan 
 persetujuan atau; 

 b)  Tindakan  menerima  dan/atau 

 menggunakan  benda  oleh  pengguna 

 sistem  elektronik.  Tindakan 

 penerimaan  yang  menyatakan 

 persetujuan  atau;  Perdagangan 

 elektronik  semakin  diminati  dan 

 menjadi  trend  bagi  masyarakat  luas. 

 Selain  bisa  dilakukan  kapan  saja,  di 

 mana  saja  tanpa  batasan  waktu  atau 

 jarak.  Seiring  berkembangnya  pasar, 

 metode  pembayaran  yang  biasa 

 digunakan  untuk  melakukan 

 transaksi  elektronik  menjadi  lebih 

 beragam.  Konsumen  semakin  akrab 

 tidak  hanya  dengan  metode  transfer 

 bank,  kartu  kredit,  atau  cash  on  delivery 

 (COD),  tetapi  juga  metode 

 pembayaran  via  mobile  wallet  atau 

 aplikasi mobile sejenis lainnya. 

 Proses  penawaran  dan 

 penerimaan  yang  dikelola  oleh  sistem 

 penyelenggara  elektronik  didukung  oleh 

 keamanan  jaringan  dan  kelancaran 

 operasional  sesuai  dengan  Pasal  15  UU 

 ITE  yang  menyatakan  bahwa  sistem 

 penyelenggaraan  informasi  dan  transaksi 

 elektronik  harus  berjalan  dengan  aman 

 Penyelenggaraan  sistem  elektronik 

 bertanggung  jawab  atas  sistem  yang 

 diselenggarakannya.  Pasal  10  ayat  (1)  UU 

 ITE  menjelaskan  hal  ini“setiap  pelaku 

 niaga  yang  melakukan  transaksi  elektronik 

 dapat  disertifikasi  oleh  lembaga  sertifikasi 

 keterpercayaan”.  Pasal  16  UU  ITE 

 menetapkan  bahwa  selama  tidak 

 ditentukan  lain  oleh  undang-undang 

 tersendiri,  setiap  penyelenggaraan  sistem 

 elektronik  wajib  mengoperasikan  sistem 

 elektronik  yang  memenuhi  persyaratan 

 minimum sebagai berikut: 

 a.  Ia  dapat  melihat  informasi  elektronik 

 dan/atau  dokumen  elektronik  secara 

 keseluruhan  sesuai  dengan  jangka 

 waktu  penyimpanan  yang  diatur  oleh 

 peraturan  perundang-undangan 

 Dangau; 

 b.  Dapat  melindungi  ketersediaan, 

 keutuhan,  keaslian,  kerahasiaan,  dan 

 aksesibilitas  informasi  elektronik 

 dalam  pengoperasian  sistem 

 elektronik; 

 c.  Dapat  beroperasi  sesuai  prosedur 

 atau  instruksi  dalam  pengoperasian 

 sistem elektronik; 

 d.  Dilengkapi  dengan  prosedur  atau 

 instruksi  yang  diumumkan  dengan 

 bahasa,  informasi  atau  simbol  yang 

 sesuai  dapat  dipahami  oleh  pihak 

 yang  berkepentingan  dengan 

 pengoperasian sistem elektronik; dan 

 e.  Memiliki  mekanisme  yang 

 berkelanjutan  untuk  menjaga 
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 kebaruan,  kejelasan  dan  akuntabilitas 

 prosedur atau instruksi. 

 Penyelenggara  transaksi  elektronik  sudah 

 sepatutnya  mengikuti  aturan  yang  sudah 

 diatur  dalam  KUHPer,  Undang-Undang 

 ITE, UUPK, PP PSTE. 

 E.  Perlindungan Hukum Bagi Pelaku 
 E-Commerce 

 Kontrak  bernegosiasi,  yaitu 

 sebuah  upaya  tawar  -  menawar  kepada 

 pihak  -  pihak  terkait  kerja  sama  untuk 

 mendapatkan  sebuah  kesepakatan  yang 

 menguntungkan.  Hasil  akhir  dari  tawar  - 

 menawar  ini  adalah  sebuah  perjanjian 

 tertulis  yang  disebut  dengan  kontrak. 

 Yang  kemudian  Pelelangan,  proses 

 membeli  dan  menjual  barang  atau  jasa 

 dengan  cara  menawarkan  kepada 

 penawar,  peserta  lelang  memberikan 

 penawaran  harga  lebih  tinggi,  dan 

 kemudian  barang  terjual  kepada  penawar 

 harga  tertinggi.  Serta  Periklanan  yang 

 didefinisikan  sebagai  penggunaan  media 

 untuk  memberitahukan  kepada 

 konsumen  tentang  sesuatu  dan  mengajak 

 mereka  melakukan  sesuatu.  Di  mata 

 konsumen,  iklan  adalah  sumber  informasi 

 atau  sekadar  bentuk  hiburan.  Sedangkan 

 pandangan  sosial  iklan  adalah  suatu 

 bentuk  jasa  suatu  kelompok  masyarakat. 

 Dapat  disimpulkan,  bahwa  E-Commerce 

 banyak  sekali  membuka  peluang  bisnis, 

 mulai  dari  pengadaan  barang  dan  jasa, 

 keagenan,  leasing,  penanaman  modal, 

 keuangan,  perbankan,  sampai  pada 

 bidang usaha pengangkutan.  64 

 Dengan  semakin  maraknya 

 perdagangan  elektronik,  maka  persaingan 

 usaha  semakin  meningkat  dan  membuat 

 pelaku-pelaku  usaha  harus  membuat 

 suatu  strategi.  Salah  satu  strategi  yang 

 sering  dilakukan  aplikasi  E-Commerce 

 adalah  dengan  mengadakan  sistem  promo 

 Cashback  kepada  penjualnya  agar  semakin 

 menarik  minat  konsumen  untuk  membeli 

 barang  dan/atau  jasa  di  aplikasi  tersebut. 

 Yang  dimaksud  dengan  sistem  Cashback 

 disini  merupakan  pengembalian  kepada 

 pembeli  yang  telah  membeli  atau 

 melakukan  transaksi  terkait  jumlah  uang 

 tertentu.  Dengan  adanya  promo  Cashback 

 itu  sendiri  mampu  mendorong  atau 

 menarik  perhatian  untuk  melakukan 

 pembelian.  Bagi  Konsumen,  dengan 

 adanya  promo  Cashback  bisa  menghemat 

 pengeluaran,  terutama  bagi  pembelian 

 berulang  .  pembeli  bisa  dihemat  karena 

 dapat  membayar  dengan  Cashback  yang 

 telah dikumpulkan 

 Cashback  yang  sering  digunakan 

 berupa  kupon.  Dengan  Cashback  ini, 

 pembeli  berpandangan  bahwa  terdapat 

 penurunan  harga  barang  dan/atau  jasa 

 tersebut  dari  harga  asalnya  yang  akan 

 diberikan  ketika  pembelian  telah  terjadi. 

 64  Imam  Syahputra,  Perlindungan  Konsumen  dalam 
 Transaksi  Elektronik.  (Bandung:  Alumni,  2010), 
 hlm. 65. 
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 Pelaku  usaha  dapat  membuat  kupon 

 Cashback  tersebut  dan  ditampilkan  dalam 

 laman  di  E-Commerce  yang  akan  membuat 

 konsumen  tergiur  untuk  membeli  barang 

 dan/atau  jasa  di  tokonya.  Pengembalian 

 tunai  atau  Cashback  bisa  dikatakan 

 merupakan  sebuah  promosi 

 pengembalian  dana  (  refund  )  atau  rabat 

 yang  dipromosikan  oleh  pemasar  dalam 

 bentuk  mengembalikan  sejumlah  uang 

 tertentu  kepada  pembeli  ketika  membeli 

 sebuah  produk  atau  dikombinasikan 

 dengan produk lainnya di tokonya. 

 Tidak  hanya  kupon,  Cashback 

 juga  bisa  dalam  bentuk  koin  dan  poin 

 seperti  yang  diterapkan  beberapa 

 E-Commerce  ,  seperti  Shopee  dan 

 Tokopedia.  Cashback  berupa  koin 

 diterapkan  oleh  Shopee.  Pada  mekanisme 

 Cashback  di  Shopee,  sama  seperti  Cashback 

 berupa  kupon  yang  mana  pembeli  akan 

 mendapatkan  pengembalian  sejumlah 

 dana  setelah  melakukan  pembelian  di 

 toko  pelaku  usaha  yang  menyediakan 

 promosi  Cashback  ,  di  Shopee,  pembeli 

 akan  mendapatkan  pengembalian  dana 

 berupa  koin  yang  bisa  dipakai  ketika  ingin 

 membeli  barang  lainnya,  sehingga 

 pembelian  tersebut  bisa  mendapatkan 

 potongan  harga  sejumlah  koin  yang 

 didapatkan.  Sedangkan,  Tokopedia 

 menerapkan  sistem  Cashback  berupa  poin 

 dengan  adanya  kerjasama  dengan  financial 

 technology  (fintech)  atau  dompet  digital 

 yaitu  Gopay  dan  Ovo.  Poin  yang 

 didapatkan  pembeli  setelah  melakukan 

 transaksi  jual  beli  online,  otomatis  akan 

 dikonversikan  ke  dalam  poin  di  Gopay 

 atau  Ovo  tergantung  dompet  digital  mana 

 yang  dipakai  pembeli  dalam  melakukan 

 transaksi  tersebut  yang  selanjutnya,  poin 

 tersebut  dapat  dipakai  kembali  ketika 

 pembeli  ingin  melakukan  transaksi  dalam 

 hal,  poin  tersebut  akan  memotong 

 sejumlah  harga  tertentu  dari  harga  asli 

 barang  dan/atau  jasa  yang  akan  dibeli. 

 Pemberian  Cashback  ini  bisa  mencapai 

 20%-30%  bahkan  bisa  mencapai  50%. 

 Namun,  pada  dasarnya  pemberian  promo 

 Cashback  ini  tidak  diberikan  secara 

 percuma,  namun  terdapat 

 persyaratan-persyaratan  yang  dibuat  oleh 

 aplikasi  E-Commerce  maupun  dompet 

 digital  tersebut,  seperti  adanya  minimal 

 pembelian  untuk  bisa  menggunakan 

 promo  Cashback  tersebut. 

 Dengan  adanya  Cashback 

 diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah 

 pembelian.  Secara  sederhana,  sistem 

 Cashback  ini  dapat  mendorong  pembeli 

 untuk  melakukan  pembelian  secara 

 besar-besaran  karena  biaya  yang  mereka 

 keluarkan  untuk  membeli  suatu  barang 

 dan/atau  jasa  akan  dikembalikan  sejumlah 

 tertentu  tergantung  dengan  berapa  persen 

 promo  Cashback  yang  didapatkan.  Pembeli 
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 menganggap  bahwa  Cashback  merupakan 

 pengembalian  uang  sebagai  imbalan  dari 

 pembelian  yang  dilakukannya.  Dalam 

 pengukuran  promosi  Cashback, 

 pengukuran  promosi  Cashback  diukur 

 dengan: 

 1.  Besarnya  jumlah  pengembalian  dana, 

 Besarnya  jumlah  pengembalian  disini 

 yaitu  program  cashback  yang 

 dilengkapi  sesuai  dengan  persyaratan 

 setelah disepakati oleh perusahaan. 

 2.  Kesesuaian  dengan  janji,  Kesesuain 

 ukuran  pengembalian  dana  dari  apa 

 yang  telah  dijamin  untuk  pembeli 

 ketika  membeli  item  produk 

 tersebut. 

 3.  Kecepatan  pengembalian  dana, 

 Dalam  siklus  Cashback  diperlakukan 

 waktu  yang  ditentukan  oleh 

 perusahaan  dalam  memberikan 

 Cashback  kepada  pembeli.  Semakin 

 cepat  waktu  yang  ditentukan, 

 pembeli  akan  semakin  puas  dengan 

 jenis promosi yang diberikan. 

 Cashback  dapat  berpengaruh 

 terhadap  keputusan  pembelian  di 

 E-Commerce  ,  yang  mana  hal  tersebut 

 merupakan  salah  satu  strategi  promosi 

 yang  dilakukan  oleh  marketplace  agar  baik 

 pembeli  maupun  pelaku  usaha  (penjual) 

 terus  menggunakan  aplikasi  perdagangan 

 elektronik  tersebut.  Belakangan  kini  di 

 Indonesia  telah  terjadi  kerugian  yang 

 dialami  aplikasi  E-Commerce  akibat  adanya 

 tindakan  curang  yang  dilakukan  pembeli 

 dan  penjual.  Kerugian  tersebut 

 disebabkan  dengan  adanya  penggunaan 

 suatu  sistem  promo  Cashback  yang 

 diterapkan  aplikasi  E-Commerce  dalam 

 memudahkan  dan  meringankan  pembeli 

 dalam melakukan transaksi jual beli. 

 Maka  dari  itu,  jelas  bahwa 

 kerugian  tidak  hanya  dapat  dialami 

 konsumen  dan  pelaku  usaha,  tetapi  turut 

 dapat  dirasakan  oleh  aplikasi  E-Commerce. 

 Berdasarkan  uraian  di  atas  maka 

 diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap 

 aplikasi  E-Commerce  .  Perlindungan  hukum 

 merupakan  perlindungan  terhadap  segala 

 sesuatu  yang  berkaitan  dengan 

 kepentingan  setiap  manusia  yang 

 dilindungi  oleh  hukum.  Suatu  tindakan 

 atau  perbuatan  hukum  yang  dilakukan 

 pemerintah  dengan  cara  membuat  suatu 

 regulasi  yang  diberikan  kepada  subjek 

 hukum  sesuai  hak  dan  kewajibannya  yang 

 dilaksanakan  berdasarkan  hukum  positif 

 di  Indonesia,  dapat  diartikan  sebagai 

 perlindungan hukum. 

 Perlindungan  hukum  berasal  dari 

 suatu  hubungan  hukum.  Hubungan 

 hukum  adalah  interaksi  antara  badan 

 hukum  yang  mempunyai  arti  hukum  atau 

 mempunyai  akibat  hukum  (munculnya 

 hak  dan  kewajiban).  Menurut  Satjipto 

 Rahardjo,  perlindungan  hukum  terdiri 

 dari  melindungi  hak  asasi  manusia  yang 

 dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu 

 70 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat 

 menikmati  semua  hak  yang  diberikan  oleh 

 undang-undang  65  .  Maria  Theresia  Geme 

 mendefinisikan  perlindungan  hukum 

 sebagai  yang  berkaitan  dengan  tindakan 

 negara  untuk  melakukan  sesuatu(berlaku 

 hukum  negara  saja)  untuk  memberikan 

 kepastian  hak-hak  seseorang  atau 

 sekelompok  orang.  Perlindungan  hukum 

 merupakan  konsep  universal  dari  negara 

 hukum.  66  Pada  dasarnya  perlindungan 

 hukum  terdiri  dari  dua  bentuk,  yaitu 

 perlindungan  hukum  preventif  dan 

 perlindungan hukum represif. 

 Preventif  Perlindungan  hukum 

 yang  pada  dasarnya  bersifat  preventif 

 disebut  pencegahan.  Perlindungan  hukum 

 preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak 

 pemerintah  yang  didasarkan  pada 

 kebebasan  bertindak  karena  dengan 

 perlindungan  hukum  preventif, 

 pemerintah  didorong  untuk  berhati-hati 

 dalam  mengambil  keputusan.Bentuk 

 perlindungan  yudisial  preventif  tertuang 

 dalam  peraturan  perundang  undangan 

 untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran 

 dan  memberikan  batasan-batasan  dalam 

 pelaksanaan  kewajiban.  Perlindungan 

 66  Maria  Theresia  Geme  dalam  Salim  HS  dan  Erlies 
 Septiana  Nurbani,  (2014),  Penerapan  Teori  Hukum 
 Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi,  Raja  Grafindo 
 Persada, Jakarta, hlm. 262 

 65  Teori  Hukum  Progresif,2022  . 
 https://peradi-tasikmalaya.or.id  ,  (  Diakses  pada  5 
 November 2022, pukul 12.02). 

 Hukum  Represif  digunakan  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  akibat 

 pelanggaran.  Perlindungan  ini  merupakan 

 perlindungan  akhir  yang  berupa 

 pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran 

 yang telah dilakukan. 

 Pada  dasarnya  perlindungan 

 hukum  bagi  para  pihak  dalam  transaksi 

 E-Commerce  adalah  sama,  yaitu  dengan 

 adanya  peran  pemerintah  untuk 

 melindungi  kepentingan  produsen  dan 

 konsumen  dalam  melakukan  kegiatan 

 perdagangan  dengan  dibuat  dan 

 ditetapkannya  suatu  regulasi  yang 

 mengatur  tentang  hak  dan  tanggung 

 jawab  para  pihak.  Dengan  membeli  dan 

 menjual  secara  elektronik,  para  pihak  yang 

 terlibat  menjaga  hubungan  hukum 

 sebagaimana  dituangkan  dalam  bentuk 

 perjanjian  atau  kontrak  yang  dilaksanakan 

 secara  elektronik.  Dalam  transaksi 

 elektronik,  para  pihak  akan  mengadakan 

 perjanjian,  yang  berisi  aturan  dan 

 ketentuan  dibuat  oleh  penjual  yang  harus 

 dihormati  oleh  pembeli  yang  isinya  tidak 

 memberatkan pembeli. 

 Mengacu  pada  kajian  diatas, 

 diperlukannya  perlindungan  hukum  bagi 

 pelaku  usaha  E-Commerce.  Dalam  Pasal  6 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 Tentang  Perlindungan  Konsumen  telah 

 dijelaskan  mengenai  hak  dan  kewajiban 

 bagi  pelaku  usaha  seperti  yang  sudah 
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 dijelaskan  sebelumnya.  Perlindungan 

 Konsumen  telah  mengatur  mengenai  hak 

 pelaku  usaha  untuk  mendapatkan 

 perlindungan  hukum  ketika  konsumen 

 memiliki  itikad  yang  tidak  baik.  Apabila 

 konsumen  melakukan  penipuan  dalam  hal 

 ini  melakukan  transaksi  palsu  yang 

 mengakibatkan  kerugian  terhadap  pelaku 

 usaha,  maka  hal  tersebut  telah  melanggar 

 ketentuan  poin  b,  dimana  seharusnya 

 konsumen  memiliki  itikad  baik  selama 

 adanya  transaksi  jual-beli.  Walaupun 

 dalam  teori  perlindungan  hukum  represif, 

 tidak  dijelaskan  dalam  Undang-Undang 

 Nomor  8  Tahun  1999  Tentang 

 Perlindungan  Konsumen,  tetapi  dengan 

 adanya  hal  ini,  konsumen  dapat  dikenakan 

 jerat  pidana  penipuan  pada  Pasal  378 

 KUHP, yang berbunyi: 

 “Barangsiapa  dengan  maksud 

 untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau 

 orang  lain  secara  melawan  hukum, 

 dengan  memakai  nama  palsu  atau 

 martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat, 

 ataupun  rangkaian  kebohongan, 

 menggerakkan  orang  lain  untuk 

 menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya, 

 atau  supaya  memberi  hutang  maupun 

 menghapuskan  piutang,  diancam  karena 

 penipuan  dengan  pidana  penjara  paling 

 lama  empat  tahun”.  67  Merujuk  pada  pasal 

 diatas,  maka  secara  yuridis,  dapat  ditarik 

 unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  yang 

 67  Ibid. 

 memenuhi  kasus  tindak  penipuan,  yaitu 

 transaksi  fiktif  yang  dilakukan  HM  pada 

 perusahaan  E-Commerce  Tokopedia. 

 Seperti  yang  kita  ketahui  terdapat  unsur 

 subjektif  dan  objektif,  unsur  subjektif 

 mencakup  rangkaian  bentuk  ide  dari 

 pernyataan  yang  didominasi  oleh 

 perasaan,  pendapat,  preferensi  pribadi 

 pembicara,  dimana  khususnya  dalam 

 pernyataan  tersebut  merupakan  hasil 

 interpretasi  terhadap  kebenaran  atau 

 realitas  sosial  dari  sudut  pandang 

 pembicara  yang  bisanya  berusaha 

 menginformasikan  dan  mempengaruhi 

 penilaian  orang  dan  selalu  bias.  Oleh 

 karena  itulah  ide  atau  pernyataan  yang 

 subyektif  bisa  berupa  keyakinan,  opini, 

 rumor,  asumsi,  kecurigaan,  yang 

 dipengaruhi  oleh  sudut  pandang 

 pembicara.  Sedangkan  unsur  objektif 

 berupa  perbuatan  orang,  akibat  yang 

 kelihatan  dari  perbuatan  itu,  dan 

 kemungkinan  adanya  akibat  yang 

 menyertai.  Unsur  subjektif  meliputi  orang 

 yang  mampu  bertanggung  jawab  dan 

 adanya kesalahan  …… 

 F.  Tinjauan  yuridis  mengenai 
 transaksi  fiktif  memanfaatkan  promo 
 cashback 

 Di  balik  berbagai  hal  mengenai 

 kontribusi  yang  telah  diberikan  oleh 

 aplikasi  E-Commerce  dalam  memudahkan 

 kehidupan  masyarakat  dalam  sektor  jual 

 beli,  terdapat  juga  berbagai  modus 
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 penipuan  di  dalam  situs  Adapun  beberapa 

 hal  yang  menjadi  keresahan  di  hati  para 

 konsumen  yang  merugikan  berbagai 

 pihak,  mulai  dari  penjual,  pembeli,  bahkan 

 aplikasi  E-Commerce  itu  sendiri.  Salah 

 satunya  yakni  dengan  munculnya  modus 

 penipuan  yang  pernah  terjadi  adalah 

 adanya  transaksi  fiktif  yang  dilakukan  oleh 

 pelaku  usaha  di  aplikasi  E-Commerce  . 

 Transaksi  fiktif  merupakan  transaksi  jual 

 beli  palsu  yang  sengaja  dibuat  oleh  pelaku 

 yang  bisa  jadi  pihak  penjual  maupun 

 pembeli  dengan  tujuan  untuk  mencari 

 keuntungan. 

 Transaksi  fiktif  yang  dilakukan 

 oleh  pelaku  tersebut  memanfaatkan 

 promo  cashback  yang  diberikan  oleh  suatu 

 pihak  E-Commerce  tersebut  dengan  tujuan 

 meraup  keuntungan  dari  promo  cashback 

 tersebut.  Pengertian  dari  Cashback  itu 

 sendiri  merupakan  pengembalian  dana 

 dari  pembelian  suatu  produk  atau 

 pembayaran  jasa  yang  dapat  berupa  uang 

 maupun koin yang dapat dikumulasikan. 

 Merujuk  pada  kasus  yang 

 menimpa  Tokopedia,  kasus  transaksi 

 palsu  yang  dilakukan  oleh  pelaku 

 berinisial  HM  telah  melanggar  ketentuan 

 dari  perusahaan  E-Commerce  tersebut. 

 Dalam  regulasinya,  Tokopedia  hanya 

 memberikan  satu  promo  kepada  satu 

 akun  jika  promo  tersebut  diketahui 

 dipakai  oleh  orang  yang  memiliki  identitas 

 yang  sama  dengan  akun  lain,  maka  promo 

 tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku. 

 Pemberian  promosi  tersebut  pun 

 dimanfaatkan  oleh  HM  untuk  meraup 

 keuntungan lebih dari 400 juta rupiah. 

 Saat  ini,  regulasi  terkait 

 permasalahan  yang  berada  di  dunia  maya 

 telah  diatur  dalam  Undang-Undang 

 Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. 

 Regulasi  tersebut  bertujuan  untuk 

 memberikan  kepastian  hukum  serta 

 perlindungan  hukum  kepada  seluruh 

 oknum  yang  menggunakan  Teknologi 

 Elektronik.  Pada  kasus  diatas,  HM  diduga 

 melakukan  manipulasi  dokumen 

 elektronik  yang  berdasarkan  Pasal  1 

 Angka  1  UU  ITE  menyatakan  bahwa  : 

 Dokumen  Elektronik  adalah  setiap 

 informasi  elektronik  yang  dibuat, 

 dikirimkan,  dikirim,  diterima  atau 

 disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, 

 elektromagnetik,  optik,  atau  sejenisnya 

 yang  dapat  dilihat,dilihat  dan/atau 

 didengarkan  melalui  komputer  atau 

 sistem  elektronik  namun  tidak  terbatas 

 pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  gambar, 

 foto  atau  sejenisnya,  surat,tanda,  angka, 

 kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang 

 memiliki  arti  atau  makna  atau  dapat 

 dipahami  oleh  orang  yang  dapat 

 memahaminya.  Setiap  orang  yang  dengan 

 sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan 

 hukum  memanipulasi,  membuat, 
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 mengubah,  menghapus,  menghancurkan 

 Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 

 Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi 

 Elektronik  dan/atau  Dokumen 

 Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah 

 data  yang  otentik.  p  encegahan  yang  dapat 

 dilakukan  untuk  mengurangi  kasus 

 serupa,  yakni  dengan  lebih  menguatkan 

 kembali  fungsi  keamanan  di  dalam 

 E-Commerce  baik  dengan  langkah  awal 

 memverifikasi  identifikasi  pengguna 

 hingga  ke  data  yang  di  input  ke  dalam 

 jaringan  E-Commerce  .  Verifikasi  identifikasi 

 pengguna  merupakan  sebuah  bentuk 

 Parameter  dalam  keputusan  kontrol  akses. 

 Identitas  pengguna  dicatat  saat  mencatat 

 peristiwa  keamanan  yang  relevan  di  jejak 

 audit.  68  Jadi  Perlu  dilakukan  nya  lagi 

 berbagai  macam  alternative  baik 

 sosialisasi  online  dan  offline  mengenai 

 Undang-undang  informasi  transaksi 

 elektronik  yang  dapat  juga  disebarluaskan 

 oleh  perusahaan-perusahaan  E-Commerce 

 untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi  para 

 pelaku kejahatan. 

 III.  KESIMPULAN 

 Transaksi  fiktif  yang  merupakan 

 transaksi  jual  beli  yang  melibatkan  antara 

 penjual  dan  pembeli  yang  tergolong  palsu 

 yang  dengan  sengaja  dilakukan  oleh  para 

 pelaku  yang  bisa  jadi  masuk  ke  dalam 

 68  Identification  dan  Authentication  dalam 
 Keamanan  Komputer  .  https://flinsetyadi.com/  . 
 (Diakses pada 5 November 2022  ,  pukul 12.44). 

 pihak  penjual  maupun  pembeli,  dengan 

 tujuan  yakni  untuk  mencari  keuntungan 

 sebanyak-banyaknya.  Perlindungan 

 Hukum  untuk  Pelaku  Usaha  E-Commerce 

 didasarkan  juga  oleh  hak-hak  bagi  pelaku 

 usaha  E-Commerce  itu  sendiri  dalam 

 melakukan  aktivitas  jual-beli  yang 

 sebagaimana  sudah  diatur  dalam  Undang 

 -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang 

 Perlindungan  Konsumen.  Hal  tersebut 

 dapat  kita  upayakan  melalui  tindakan 

 pencegahan  yaitu  membaca  dan  melihat 

 terlebih  dahulu  sebelum  membeli  dan 

 jangan  terlalu  percaya  terhadap  iklan  . 

 Gugatan  terhadap  konsumen  yang 

 merugikan  Pelaku  Usaha  E-Commerce 

 dapat  dilakukan  mengacu  pada  Pasal  35 

 UU  ITE  No.  11  tahun  2008  yang  berisi 

 pelanggaran  mengenai  manipulasi, 

 penciptaan,  penghilangan,  pengrusakan 

 Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 

 Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi 

 Elektronik  dan/atau  Dokumen 

 Elektronik  dianggap  otentik.  Dalam 

 kasus  transaksi  palsu  memanfaatkan 

 promo  cashback  dapat  dikaitkan  dengan 

 pasal  penipuan  yang  terdapat  pada  pasal 

 378 KUHP. 
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 Abstrak 

 Teknologi  menyediakan  banyak  alternatif  bagi  masyarakat  untuk  menjawab  hampir 

 seluruh  masalah  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  secara  umum,  terutama 

 terkait  akses  dalam  melakukan  peminjaman  dana.  Akan  tetapi,  banyaknya  akses  tidak 

 menutup  kemungkinan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  cara  yang  keliru  akibat 

 ketidak  hati-hatian  dalam  menganalisis  perjanjian  pinjam  meminjam.  Berangkat  dari 

 hal  tersebut,  bermunculan  aplikasi  peer  to  peer  lending  sebagai  solusi  untuk  membantu 

 kebutuhan  hidup  masyarakat.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan  OJK  10/2022 

 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  (“LPBBTI”), 

 menyatakan  bahwa  Tanda  Tangan  Elektronik  merupakan  tanda  tangan  yang  berisi 

 Informasi  Elektronik.  Kemudian,  Informasi  Elektronik  tersebut  merupakan  isi  dari 

 Dokumen  Elektronik.  Dengan  begitu,  berarti  dalam  Tanda  Tangan  Elektronik 

 adalah  salah  satu  isi  dari  Dokumen  Elektronik.  Berdasarkan  Peraturan  OJK  10/2022, 

 terdapat  dua  Perjanjian  Peer  to  Peer  Lending  ,  yaitu  Perjanjian  Penyelenggara  dengan 

 Pemberi  Dana  dan  Perjanjian  antara  Pemberi  Dana  dengan  Peminjam  Dana.  Lebih 

 lanjut,  Peraturan  OJK  10/2022  tentang  LPBBTI,  juga  mengatur  bahwa  Perjanjian 

 antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  Dana  harus  dituangkan  dalam  Dokumen 

 Elektronik,  yang  berarti  berisikan  Tanda  Tangan  Elektronik.  Peraturan  OJK  77/2016 

 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  mengatur 

 bahwa  Perjanjian  antara  Pemberi  Dana  dan  Peminjam  Dana  pun  harus  dalam  bentuk 

 Dokumen  Elektronik.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  akan  bersifat  normatif  untuk 

 melihat  sejauh  mana  peraturan  tersebut  akan  dirasa  efektif.  Lebih  lanjut,  jika  ditinjau 

 dari  Teori  Efektivitas  oleh  Lawrence  Friedman,  Peraturan  OJK  10/2022  menjadi 

 substansi  hukum  yang  dibahas.  Mengenai  struktur  hukum,  OJK  akan  terus 

 melakukan  pemantauan  terhadap  lembaga  penyelenggara.  Respon  masyarakat 

 sebagai indikator budaya hukum pun dapat diterima dengan baik. 
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 Kata  kunci:  Teknologi,  Peer  to  Peer  Lending  (P2P  Lending),  Tanda  Tangan,  Perjanjian, 

 Hukum. 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Keadaan  ekonomi  yang  terbatas 

 membuat  masyarakat  mencari  alternatif 

 untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang 

 terkadang  tidak  ada  batasnya.  Terlepas 

 dari  terbatasnya  kemampuan  ekonomi 

 masyarakat,  Peraturan  Pemerintah 

 terhadap  barang-barang  kebutuhan  pun 

 kerap  kali  terbatas,  sehingga  masyarakat 

 harus  berlomba-lomba  untuk 

 mendapatkannya.  Oleh  karena  itu, 

 persaingan  dalam  masyarakat  itu  sendiri 

 akan  begitu  terasa  kompetitif,  mengingat 

 barang  yang  terbatas  dan  banyaknya 

 persoalan  yang  dialami.  Dalam  kondisi 

 keterbatasan  barang  kebutuhan,  tiap 

 masyarakat  yang  menghendaki  untuk 

 mendapatkan  barang  kebutuhan  tersebut 

 harus  bersedia  untuk  mengeluarkan  uang 

 yang  lebih  banyak.  Dalam  kondisi 

 demikian,  masyarakat  akan  bersedia  untuk 

 melakukan  banyak  cara  hanya  demi 

 mendapatkan  apa  yang  dibutuhkan.  Akan 

 tetapi,  dari  banyak  cara  tersebut,  tidak 

 menutup  kemungkinan  bagi  masyarakat 

 untuk  menempuh  cara  yang  salah  akibat 

 ketidak  hati-hatian  dalam  memutuskan 

 suatu hal.  69 

 69  Tutwuri Handayani, “Pengakuan Tanda Tangan 
 Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam 
 Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia”, 
 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009). 

 Dewasa  ini,  perkembangan 

 teknologi  menyediakan  banyak  alternatif 

 bagi  masyarakat  untuk  menjawab  hampir 

 seluruh  masalah  ekonomi  yang  dihadapi 

 oleh  masyarakat  secara  umum. 

 Permasalahan  ekonomi  yang  mereka 

 hadapi  ini  dinilai  akan  lebih  mudah  dan 

 efisien  jika  diselesaikan  dengan 

 memanfaatkan  teknologi,  mengingat  saat 

 ini  teknologi  sudah  menjadi  satu  kesatuan 

 dalam  kehidupan  masyarakat.  Mulai  dari 

 adanya  e-wallet,  e-toll,  e-commerce,  m-banking  , 

 dan  sebagainya.  Dengan  begitu,  segala 

 jenis  pembayaran,  transaksi  dan  jual-beli 

 dalam  masyarakat  akan  menjadi  jauh  lebih 

 mudah,  sehingga  proses  produksi, 

 distribusi  dan  konsumsi  pun  akan  berjalan 

 maksimal.  Ketika  proses  tersebut  berjalan 

 secara  maksimal,  maka  membuka  peluang 

 dan  kemungkinan  yang  besar  untuk 

 membantu  meningkatkan  perekonomian 

 dalam  masyarakat,  khususnya  untuk  usaha 

 mikro  kecil  dan  menengah.  Elektronisasi 

 ini  juga  sudah  diaplikasikan  pada 

 permasalahan  suatu  penandatanganan 

 Perjanjian,  salah  satunya  adalah  dalam 

 Perjanjian  peminjaman  pendanaan  antara 

 Pemberi  Dana  dan  Penerima  Dana  atau 

 yang  disebut  Layanan  Pendanaan  Bersama 
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 Berbasis  Teknologi  atau  peer  to  peer 

 lending.  70 

 Berangkat  dari  hal  tersebut, 

 menciptakan  menjamurnya  aplikasi  peer  to 

 peer  lending  yang  dirasa  dapat  menjadi 

 jawaban  dari  permasalahan  ekonomi  yang 

 dialami  masyarakat  terkait  pemenuhan 

 kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  tak  ada 

 batasnya.  Peer  to  peer  lending  merupakan 

 Penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan 

 guna  mempertemukan  pemberi  pinjaman 

 dengan  peminjam  dalam  rangka 

 melakukan  Perjanjian  pinjam  meminjam 

 melalui  sistem  elektronik  dengan 

 mengandalkan  jaringan  internet  sebagai 

 sarana  .  Dewasa  ini  ,  Peer  to  Peer  (“P2P”) 

 Lending  mampu  menjadi  jawaban  bagi 

 khalayak  umum  untuk  memberikan 

 bantuan  pinjaman  kepada  mereka.  Meski 

 begitu,  untuk  memperoleh  pinjaman 

 tersebut,  masyarakat  harus  membuat 

 Perjanjian  dengan  Penyelenggara  P2P 

 Lending  .  Syarat  dari  terbentuknya 

 Perjanjian  tersebut  adalah  dengan 

 memasukan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 tersertifikasi.  Jika  ditelisik  lebih  dalam,  Peer 

 to  peer  lending  yang  lahir  dari  perkembangan 

 teknologi  memang  dapat  menjadi  solusi 

 bagi  masyarakat  dengan  kemudahan  dan 

 kepraktisan  layanan  yang  ditawarkan. 

 Khususnya  dalam  hal  peer  to  peer  lending  , 

 masyarakat  begitu  dimanjakan  dengan 

 70  Ibid. 

 kemudahan  untuk  melakukan  pinjaman 

 uang  yang  dapat  diterima  dengan 

 melakukan  klik  saja.  Akan  tetapi,  perlu 

 diperhitungkan  pula  bahwa  begitu  mudah 

 dalam  mengakses  internet,  sehingga  segala 

 aktivitas  yang  dilakukan  dalam  internet 

 tetap  menghadirkan  resiko  akan  adanya 

 penipuan  atau  hal  lain  yang  dapat 

 merugikan  masyarakat.  Seperti  yang  telah 

 disebutkan  sebelumnya  terkait  Tanda 

 Tangan  Elektronik,  Tanda  Tangan 

 Elektronik  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk 

 mitigasi  dari  risiko  akan  hal-hal  merugikan 

 yang dapat terjadi. 

 Tanda  Tangan  Elektronik  terbagi 

 menjadi  dua,  yaitu  Tanda  Tangan 

 Elektronik  yang  tersertifikasi  dan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  tidak 

 tersertifikasi.  Hal  yang  menjadi  pembeda 

 antara  Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tersertifikasi  dengan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  yang  tidak  tersertifikasi  adalah 

 lembaga  penyelenggaranya.  Untuk  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  tersertifikasi, 

 pembuatannya  harus  melalui  Lembaga 

 Penyelenggara  di  bawah  pengawasan 

 Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi, 

 sedangkan  Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tidak  tersertifikasi  pembentukannya  tidak 

 harus  melalui  penyelenggara,  dapat  hanya 

 melalui  scan  biasa.  Terkait  Perjanjian 

 pinjam  meminjam  dalam  P2P  Lending  , 

 membutuhkan  Tanda  Tangan  Elektronik 
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 yang  tersertifikasi.  Hal  tersebut  guna 

 menciptakan  dan  menjamin  asas  kepastian 

 hukum  karena  dengan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  yang  tersertifikasi,  Dokumen 

 Elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  yang 

 kuat,  mengingat  jika  melihat  dalam  praktik 

 di  lapangan,  memungkinkan  untuk  terjadi 

 wanprestasi.  Lain  daripada  itu,  melalui 

 adanya  Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tersertifikasi,  akan  membuka  peluang  yang 

 besar  untuk  menciptakan  keadilan,  yang 

 mana  keadilan  dimaknai  untuk 

 menempatkan  sesuatu  sesuai  prestasinya. 

 Hal  tersebut  berarti  akan  membantu  para 

 pihak  untuk  mendapatkan  haknya  dan 

 menjalankan  kewajibannya  dalam  proses 

 menjalani Perjanjian pinjam meminjam.  71 

 Penggunaan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  dalam  Perjanjian  P2P  Lending 

 termaktub  dalam  Pasal  37  ayat  (1) 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 

 10  Tahun  2022  tentang  Layanan 

 Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi 

 Informasi  (LPBBTI)  (“Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  10/2022”).  Melalui 

 peraturan  tersebut,  lembaga  P2P  Lending 

 disebut  dengan  Layanan  Pendanaan 

 Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi 

 dan  harus  menaati  segala  ketentuan  yang 

 ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. 

 71  Priyonggojati, Agus. (2019). Perlindungan 
 Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam 
 Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis 
 Peer to Peer Lending. Vol 2, No 2. E-ISSN: 
 2621-4105. 

 Maka  dari  itu,  setiap  lembaga  P2P  Lending 

 yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 harus  memberikan  persyaratan  berupa 

 penandatangan  elektronik  bagi  debitur 

 yang  hendak  memperoleh  dana  pinjaman 

 dari  lembaga  P2P  Lending  tersebut. 

 Implikasi  dari  ketentuan  tersebut 

 menghadirkan  suatu  bentuk  yang  cukup 

 perlindungan  hukum  dalam  lalu  lintas 

 perjanjian  dalam  peer  to  peer  lending  .  Hal 

 tersebut  tidak  hanya  dirasakan  oleh 

 penerima  pinjaman,  tapi  juga  oleh  seluruh 

 pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi 

 peminjaman uang tersebut. 

 Ada  dua  Perjanjian  yang  harus 

 dilengkapi  dalam  proses  peminjaman  dana 

 di  P2P  Lending  ,  yaitu  Perjanjian  antara 

 Penyelenggara  P2P  Lending  dengan 

 pemberi  pinjaman  dan  Perjanjian  antara 

 pemberi  pinjaman  dengan  penerima 

 pinjaman.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 

 19  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  Nomor  77  tahun  2016  tentang 

 Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis 

 Teknologi  (“Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  77/2016”)  72  ,  kedua  Perjanjian 

 tersebut  harus  dituangkan  ke  dalam 

 72  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa 
 Keuangan  77/2016  tentang  Layanan  Pinjam 
 Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi: 
 “  Perjanjian  penyelenggaraan  Layanan  Pinjam  Meminjam 
 Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  antara  Penyelenggara 
 dengan  Pemberi  Pinjaman  dituangkan  dalam  Dokumen 
 Elektronik  ”. 

 80 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 Dokumen  Elektronik.  73  .  Untuk  definisi 

 dari  Dokumen  Elektronik  itu  sendiri 

 termaktub  dalam  Pasal  1  angka  12  yang 

 mengartikan  Dokumen  Elektronik  sebagai 

 setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat, 

 diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau 

 disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, 

 atau  sejenisnya  yang  dapat  dilihat  atau 

 ditampilkan  melalui  komputer  atau  sistem 

 elektronik.  Kedua  Perjanjian  tersebut  juga 

 harus  dilengkapi  dengan  Tanda  Tangan 

 Elektronik.  Dengan  demikian,  baik  dari 

 Penyelenggara  P2P  Lending  ,  pihak  pemberi 

 pinjaman  dan  penerima  pinjaman  harus 

 memiliki  Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 diutamakan  tersertifikasi,  meskipun 

 memang  belum  ada  ketentuan  mengikat 

 dalam  hukum  positif  yang  mewajibkan 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang  digunakan 

 sudah  tersertifikasi.  Akan  tetapi,  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  tersertifikasi  jelas 

 akan  memberikan  perlindungan  hukum 

 yang  lebih  kuat  kepada  seluruh  pihak  yang 

 terlibat  untuk  mendapatkan  haknya 

 apabila terjadi pelanggaran nantinya. 

 Menilik  mengenai  efektivitas, 

 menurut  Lawrence  Friedman,  terdapat 

 tiga  indikator  yang  dapat  dijadikan 

 73  Alyssa Salsabila, “Ini Dia! 2 Jenis Perjanjian yang 
 Harus Ada Dalam P2P Lending”, 
 https://smartlegal.id/trending-topic/2021/09/13/i 
 ni-dia-2-jenis-Perjanjian-yang-harus-ada-dalam-p2p- 
 lending/#:~:text=Ternyata%2C%20dalam%20men 
 ggunakan%20layanan%20P2P,pemberi%20pinjama 
 n%20dengan%20penerima%20pinjaman  , diakses 
 15 September 2022. 

 patokan  dalam  menilai  efektivitas  suatu 

 peraturan,  yaitu  substansi  hukum,  struktur 

 hukum  dan  budaya  hukum.  Substansi 

 hukum  merupakan  hasil  dari  sistem 

 hukum  yang  berupa  peraturan  atau 

 keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak 

 yang  berwenang  untuk  mengatur  pihak 

 yang  membuat  peraturan  (pengatur), 

 maupun  masyarakat  secara  umum  sebagai 

 pihak  yang  diatur.  Indikator  substansi 

 hukum  dapat  terlihat  dari  pengaturan 

 terkait  Tanda  Tangan  Elektronik,  yaitu 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 10/2022  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  77/2016  yang  menjadi  acuan 

 bagi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur 

 mengenai  adanya  Tanda  Tangan 

 Elektronik  dalam  perjanjian  p  eer  to  peer 

 lending  .  Nantinya,  segala  permasalahan  dan 

 bentuk  penilaian  terhadap  das  sein  atau 

 implementasi  dari  peraturan,  akan 

 dikembalikan  pada  hukum  positif  yang 

 berlaku,  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  10/2022  dan  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  77/2016. 

 Kemudian,  struktur  hukum  adalah 

 kelembagaan  yang  hadir  akibat  dari 

 hadirnya  ketentuan  itu  sendiri  untuk 

 menilai  dan  melakukan  evaluasi  terhadap 

 pemberlakuan  dari  peraturan  tersebut. 

 Lembaga  yang  menjadi  struktur  hukum 

 akan  menilai  dari  sisi  penegakan 

 peraturan,  yaitu  adanya  pengawasan  dari 

 Pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa 
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 Keuangan.  Lebih  lanjut  mengenai  budaya 

 hukum  adalah  istilah  yang  digunakan 

 untuk  menilai  implementasi  dari  peraturan 

 tersebut  kepada  masyarakat  dan  guna 

 melihat  dari  respon  berbagai  pihak  yang 

 terlibat  terhadap  peraturan  tersebut. 

 Melalui  tiga  indikator  itu,  maka  dapat 

 diukur  efektivitas  dalam  menggunakan 

 Tanda  Tangan  Elektronik  tersertifikasi 

 pada Perjanjian  peer to peer lending. 

 Melihat  dari  hal  yang  dijelaskan 

 di  atas,  Penulis  menilai  perlu  untuk 

 menganalisis  efektivitas  dari  penggunaan 

 Tanda  Tangan  Elektronik  dalam 

 penggunaannya  di  Perjanjian  peer  to  peer 

 lending  dengan  metode  penelitian  normatif. 

 Begitu  penting  bagi  masyarakat,  terutama 

 pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas 

 P2P  Lending  untuk  memahami  terkait  hal 

 tersebut.  Dengan  begitu,  jurnal  ini  akan 

 difokuskan  untuk  membahas  mekanisme 

 dan  efektivitas  dari  penggunaan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  untuk  menilai 

 dampaknya  bagi  pengguna  dalam 

 melakukan  aktivitas  pinjam-meminjam 

 dana melalui P2P  Lending  . 

 II.  METODE PENELITIAN 

 Pembahasan  yang  diangkat  dalam 

 penelitian  ini  menggunakan  metode 

 penelitian  hukum  normatif.  Metode 

 penelitian  hukum  normatif  menjelaskan 

 suatu  permasalahan  dengan  pendekatan 

 pustaka,  yakni  menggunakan  peraturan 

 perundang-undangan  dan  teori.  Penelitian 

 hukum  normatif  ini  lebih  menonjolkan 

 dalam  penggambaran  hukum  sebagai 

 suatu  perspektif  di  mana  hanya  melihat 

 hukum  dari  sudut  pandang  peraturan 

 perundang-undangannya saja. 

 Terkhusus  dalam  penelitian  ini, 

 menggunakan  landasan  peraturan 

 perundang-undangan  dan  teori  hukum 

 efektivitas  Lawrence  Friedman.  Untuk 

 peraturan  peraturan  perundang-undangan, 

 menggunakan  ketentuan  berupa  Peraturan 

 Pemerintah  82/2012,  Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  10/2022  dan  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  77/2016.  Dengan 

 begitu,  segala  implementasi,  respon 

 masyarakat  dan  dampak  yang  terjadi 

 nantinya  diarahkan  pada  ketentuan  dalam 

 peraturan  perundang-undangan  tersebut. 

 Mengenai  penilaian  efektivitas  terhadap 

 implementasi  atau  budaya  masyarakat, 

 akan  diperoleh  melalui 

 penelitian-penelitian sebelumnya. 

 III.  PEMBAHASAN 

 Berdasarkan  Pasal  1  angka  20 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 

 10/2022,  Tanda  Tangan  Elektronik  adalah 

 tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi 

 elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau 

 terkait  dengan  informasi  elektronik 

 lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat 

 verifikasi  dan  autentikasi  sebagaimana 

 dimaksud  dalam  undang-undang  yang 
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 mengatur  mengenai  informasi  dan 

 transaksi  elektronik.  Singkatnya,  menurut 

 hemat  Penulis,  Tanda  Tangan  Elektronik 

 adalah  Tanda  Tangan  yang  dibuat  dan 

 diperuntukan  dalam  aspek  digital.  Dalam 

 perkembangan  teknologi  yang  semakin 

 canggih,  bisa  saja  oknum  yang  tidak 

 bertanggung  jawab  mengganti  suatu 

 informasi  dalam  Dokumen  Elektronik 

 yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak 

 dengan  tidak  mengubah  Tanda  Tangan 

 Elektroniknya.  Terkait  definisi  dari 

 Dokumen  Elektronik  itu  sendiri  tertulis 

 dalam  Pasal  1  angka  12  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  77/2016,  yang 

 mengartikan  Dokumen  Elektronik  sebagai 

 setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat, 

 diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau 

 disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, 

 atau  sejenisnya  yang  dapat  dilihat  atau 

 ditampilkan  melalui  komputer  atau  sistem 

 elektronik.  Jika  disimpulkan  secara 

 singkat,  maka  Dokumen  Elektronik 

 adalah  berkas-berkas  yang  terasosiasi 

 dengan  sistem  digital.  Hal  tersebut 

 tentunya  akan  merugikan  pihak  pemilik 

 Tanda  Tangan  Elektronik  tersebut.  Oleh 

 karena  itu,  Tanda  Tangan  Elektronik 

 harus  terasosiasi  langsung  dengan 

 informasi elektronik.  74 

 74  Tutwuri  Handayani,  “Pengakuan  Tanda  Tangan 
 Pada  Suatu  Dokumen  Elektronik  di  Dalam 
 Pembuktian  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia”, 
 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009). 

 Penggunaan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 tidak  dapat  digunakan  dengan  ceroboh, 

 sebab  setiap  metode  dan  format  yang 

 terdapat  pada  Tanda  Tangan  Elektronik 

 dapat  diakui  dan  sah  secara  hukum, 

 sepanjang  hal  tersebut  memang 

 memenuhi  ketentuan-ketentuan  dalam 

 pengaturan  Tanda  Tangan  Elektronik.  75 

 Maka  dari  itu,  Tanda  Tangan  Elektronik 

 hadir  sebagai  suatu  elemen  yang  dapat 

 menjadi  landasan  kuat  bahwa  yang  terlibat 

 dalam  suatu  Perjanjian  adalah  benar-benar 

 merupakan  kehendak  sendiri  dari  para 

 pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian, 

 penggunaan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 yang  tidak  hati-hati  dapat  memicu  adanya 

 penyalahgunaan,  mengingat  Tanda 

 Tangan  Elektronik  memiliki  kekuatan 

 hukum  yang  cukup  kuat.  Jika  hal  demikian 

 terjadi,  yang  paling  dikhawatirkan  adalah 

 nantinya  pihak  yang  sudah  dirugikan  akan 

 sulit  untuk  melakukan  gugatan  dan 

 memperoleh  haknya,  sebab  dengan 

 adanya  Tanda  Tangan  Elektronik 

 menunjukkan  bahwa  pihak  tersebut 

 menyetujui  seluruh  substansi  dalam 

 perjanjian.  Dalam  perjanjian  berlaku  asas 

 Pacta  Sunt  Servanda  ,  yang  mana  perjanjian 

 tersebut  akan  menjadi  undang-undang 

 bagi  pihak  yang  terikat  karena  sudah 

 adanya kesepakatan. 

 75  Aprillia  Ika,  “Fintech  dan  Tanda  Tangan 
 Elektronik”, 
 https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517 
 f4493af8  , (Diakses 15 September 2022). 
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 Menurut  Pasal  54  ayat  (1)  Peraturan 

 Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 

 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan 

 Transaksi  Elektronik  (“Peraturan 

 Pemerintah  82/2012”),  Tanda  Tangan 

 Elektronik  terbagi  menjadi  dua,  yaitu 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tersertifikasi  atau  yang  biasanya  disebut 

 dengan  tanda  tangan  digital,  yaitu  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  proses 

 pembuatannya  harus  melalui  jasa 

 Penyelenggara  sertifikasi  elektronik  dan 

 dibuktikan  dengan  Sertifikat  Elektronik. 

 Kemudian,  Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tidak  tersertifikasi,  yakni  yang  dibuat 

 hanya  melalui  scan  biasa  menggunakan 

 smartphone  ,  kemudian  diletakkan  ke  dalam 

 suatu dokumen atau dokumen elektronik. 

 Apabila  ditinjau  dari  praktiknya, 

 Tanda  Tangan  Elektronik  tersertifikasi 

 harus  berdasarkan  pada  asas  non-repudiation 

 dan  prinsip  autentifikasi.  Asas 

 non-repudiation  maksudnya  adalah  suatu 

 pesan  pasti  berhubungan  langsung  dengan 

 pengirimnya,  sehingga  keberadaan  dari 

 suatu  Tanda  Tangan  Elektronik  sulit  atau 

 bahkan  tidak  dapat  disangkal  oleh 

 pemiliknya.  Hal  tersebut  timbul  dari 

 keberadaan  digital  signature  yang 

 menggunakan  metode  enkripsi  asimetris, 

 yang  mana  melibatkan  keberadaan  kunci 

 privat  dan  kunci  publik.  Suatu  pesan  yang 

 telah  dienkripsi  dengan  menggunakan 

 kunci  privat,  maka  ia  hanya  dapat  dibuka 

 atau  dekripsi  dengan  menggunakan  kunci 

 publik  dari  pengirim,  sehingga  apabila 

 terdapat  suatu  pesan  yang  telah  dienkripsi 

 oleh  pengirim  dengan  menggunakan 

 kunci  privatnya,  maka  ia  tidak  dapat 

 menyangkal  keberadaan  pesan  tersebut, 

 sebab  terbukti  bahwa  pesan  tersebut 

 dienkripsi  dengan  kunci  publik  pengirim.  76 

 Begitu  juga  dengan  penggunaan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  tersertifikasi,  ketika 

 sudah  ada  Tanda  Tangan  Elektronik 

 tersertifikasi  seseorang  dalam  Dokumen 

 Elektronik,  maka  pemilik  Tanda  Tangan 

 Elektronik  tersertifikasi  tidak  dapat 

 membantahnya,  sedangkan  prinsip 

 autentifikasi  dimaksudkan  bahwa  tanda 

 tangan  setiap  orang  itu  memiliki  suatu  ciri 

 khas,  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa 

 yang  memberi  Tanda  Tangan  Elektronik 

 tersebut  adalah  dirinya  sendiri  dan  bukan 

 orang  lain.  Berangkat  dari  adanya  jaminan 

 terhadap  keaslian  dan  keamanan  yang 

 dimiliki  oleh  Tanda  Tangan  Elektronik 

 tersertifikasi,  dewasa  ini,  penggunaan 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tersertifikasi  sudah  semakin  masif, 

 terutama dalam ranah  fintech  . 

 Salah  satu  produk  dari  fintech  , 

 yaitu  P2P  Lending  ,  kini  sudah  memiliki 

 pengaturan  bahwa  dalam  Perjanjian 

 76  Novel,  Ridwan  M  (2018),  “Tinjauan  Yuridis 
 Terhadap  Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik 
 dalam  Kontrak  Elektronik  (E-Contract)  Sebagai 
 Alat  Bukti  (Dalam  Pandangan  Pembaharuan 
 Hukum  Acara  Perdata  Indonesia),  (Riau: 
 Universitas Islam Riau, 2018). 
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 pinjam  meminjam  secara  online  harus 

 menyertakan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 yang  tersertifikasi.  P2P  Lending  merupakan 

 suatu  platform  online  yang  menyediakan 

 fasilitas  bagi  pemilik  dana  atau  lender  untuk 

 memberikan  pinjaman  secara  langsung 

 kepada  debitur  dengan  return  lebih  tinggi, 

 sedangkan  peminjam  dana  bisa 

 mengajukan  kredit  secara  langsung  kepada 

 pemilik  dana  dengan  syarat  yang  lebih 

 mudah  dan  proses  yang  lebih  cepat 

 dibandingkan  ke  lembaga  keuangan 

 konvensional.  77  Singkatnya,  konsep  P2P 

 Lending  sama  dengan  konsep  marketplace  , 

 yaitu  menyediakan  wadah  bagi  pihak 

 peminjam  dana  untuk  bertemu  dengan 

 pihak  yang  memberikan  pinjaman  dana, 

 sehingga  dapat  dikatakan  sebagai 

 marketplace  khusus  untuk  aktivitas 

 pinjam-meminjam. 

 A.  Mekanisme  Memperoleh 
 Tanda  Tangan  Elektronik  yang 
 Tersertifikasi 

 Seperti  yang  tertulis  di  dalam  Pasal  55 

 Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  82/2012, 

 pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 harus  memenuhi  ketentuan  -  ketentuan 

 sebagai berikut : 

 -  Proses  dalam  pembuatan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  telah  terjamin, 

 77  “Yuk  Mengenal  Fintech  P2P  Lending  Sebagai 
 Alternatif  Investasi  Sekaligus  Pendanaan”,  (Otoritas 
 Jasa  Keuangan),  https://sikapiuangmu.Otoritas  Jasa 
 Keuangan.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566  , 
 diakses 15 September 2022. 

 baik  dari  segi  keamanannya  maupun 

 kerahasiaannya; 

 -  Data  Pembuatan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  yang  menggunakan  kode 

 kriptografi  diwajibkan  tidak  mudah 

 untuk  diketahui  orang  lain,  yakni 

 dengan  berdasar  pada  data  verifikasi 

 Tanda  Tangan  Elektronik  melalui 

 penghitungan  tertentu,  dalam  kurun 

 waktu  tertentu,  dan  juga  dengan 

 peralatan yang wajar; 

 -  Data  Pembuatan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  tersimpan  dalam  suatu 

 media  elektronik  yang  berada  dalam 

 penguasaan Penanda Tangan; 

 -  Seluruh  data  yang  berkaitan  dengan 

 Penandatangan  itu  wajib  tersimpan 

 di  tempat  maupun  sarana 

 penyimpanan  data,  yang 

 menggunakan  sistem  yang  telah 

 terpercaya  dengan  fungsi  dapat 

 mendeteksi  adanya  perubahan  dan 

 juga dapat  memenuhi persyaratan: 

 -  Hanya  orang  yang  telah  diberi 

 wewenang  yang  dapat  memasukkan 

 data  baru,  mengubah,  menukar, 

 atau dapat mengganti data; 

 -  Seluruh  bentuk  informasi  terkait 

 identitas  Penandatangan  dapat 

 diperiksa keotentikannya; 

 -  Perubahan-perubahan  teknis  lain 

 yang  melanggar  atau  tidak  sesuai 

 dengan  persyaratan  keamanan  dapat 

 dideteksi atau diketahui. 
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 Seluruh  orang  yang  terlibat  dalam 

 pembuatan  tanda  tangan  elektronik 

 memiliki  kewajiban  untuk  menjamin 

 keamanan  dan  perlindungan  tanda  tangan 

 elektronik  yang  mereka  gunakan. 

 Pengamanan  tanda  tangan  elektronik  yang 

 dimaksud  dalam  hal  ini 

 sekurang-kurangnya  termasuk  dalam  Pasal 

 12  ayat  (1)  UU  11/2008.  Ketika  sertifikat 

 digital  digunakan  untuk  mendukung 

 Tanda  Tangan  Elektronik,  penandatangan 

 harus  menjamin  kebenaran  dan  juga 

 integritas  semua  bentuk  informasi  yang 

 terkait  dengan  sertifikat  digital.  Sebelum 

 menggunakan  Tanda  Tangan  Elektronik, 

 penyelenggara  Tanda  Tangan  Elektronik 

 harus  terlebih  dahulu  memverifikasi 

 identitas  asli  penandatangan  sesuai 

 dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam 

 Pasal  58  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah 

 82/2012.  Tanda  tangan  elektronik  dibuat, 

 dan  penandatangan  mendaftar  dengan 

 bisnis  tanda  tangan  elektronik,  penyedia 

 layanan  tanda  tangan  elektronik,  atau 

 pendukung.  Selain  itu,  mekanisme 

 penandatanganan  informasi  Tanda 

 Tangan  Elektronik  harus  diketahui  dan 

 dipahami  oleh  si  penandatangan.  Pasal  56 

 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  82/2012 

 menyatakan  bahwa  informasi  elektronik 

 yang  ditandatangani  dengan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  harus  ditandatangani 

 oleh  penandatangan  dengan 

 menggunakan  verifikasi  dan  /atau 

 mekanisme  lain  yang  sesuai  dengan 

 maksud  dan  tujuan  penandatangan 

 tersebut  terikat.  56  ayat  (2)  Peraturan 

 Pemerintah  82/2012,  ditampilkan  dalam 

 transaksi  elektronik.  Tanda  Tangan 

 Elektronik  sebagai  bukti  identitas 

 Penandatangan  elektronik  wajib 

 menerapkan  konsep  kombinasi  yang 

 paling  sedikit  diterapkan  dua  faktor 

 autentikasi  sesuai  Peraturan  Pemerintah 

 82/2012 dalam Pasal 58 ayat (2). 

 Mekanisme  dalam  pembuatan 

 Tanda  Tangan  Elektronik  menurut 

 Penulis  sudah  sangat  mudah  untuk 

 dilakukan  dan  dapat  pula  mempermudah 

 terbentuknya  perjanjian,  sebab  dalam 

 pelaksanaannya  hanya  perlu  mendaftarkan 

 diri  dan  langsung  menyerahkan  identitas 

 serta  melakukan  registrasi  ke  lembaga 

 terkait  dan  persetujuan  Penandatangan 

 terhadap  Informasi  Elektronik  yang 

 akan  ditandatangani  dengan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  wajib  menggunakan 

 mekanisme  afirmasi  dan  /atau  mekanisme 

 lain  yang  memperlihatkan  maksud  dan 

 tujuan  Penandatangan  untuk  terikat  dalam 

 suatu Transaksi Elektronik. 

 B.  Mengukur  Efektivitas 

 Penggunaan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  pada  Perjanjian  Peer  to  Peer 

 Lending  Berdasarkan  Teori  Lawrence 

 Friedman 

 1)  Substansi hukum 
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 Mengenai  Perjanjian  Peer  to  Peer 

 Lending  ,  diatur  dalam  Pasal  30  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  10/2022  yang 

 menegaskan  bahwa  Perjanjian  Layanan 

 Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi 

 Informasi  sedikitnya  terdiri  dari  dua 

 Perjanjian,  yaitu  Perjanjian  antara 

 Penyelenggara  dan  Pemberi  Dana  dan 

 Perjanjian  antara  Pemberi  Dana  dan 

 Penerima  Dana.  Kemudian,  dalam  Pasal 

 31  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan 10/2022 menyebutkan: 

 “  Perjanjian  antara  Penyelenggara  dan  Pemberi 

 Dana  dituangkan  dalam  Dokumen 

 Elektronik  .” 

 Dengan  begitu,  berdasarkan 

 ketentuan  tersebut,  berarti  dalam 

 melakukan  Perjanjian  antara 

 Penyelenggara  dan  Pemberi  Dana  wajib 

 hukumnya  untuk  menyertakan  Tanda 

 Tangan  Elektronik.  Hal  tersebut  juga  akan 

 berdampak  pada  kekuatan  hukum  yang 

 dimiliki  oleh  Perjanjian  tersebut.  Lebih 

 lanjut,  terkait  Perjanjian  antara  Pemberi 

 Dana  dengan  Peminjam  Dana  diatur 

 dalam  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1) 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 77/2016, yaitu: 

 “  Perjanjian  pemberian  pinjaman  antara  Pemberi 

 Pinjaman  dengan  Penerima  Pinjaman 

 dituangkan dalam Dokumen Elektronik  .” 

 Berdasarkan  ketentuan  tersebut, 

 berarti  kedua  Perjanjian  yang  terdapat 

 dalam  Peer  to  Peer  Lending  harus  dituangkan 

 dalam bentuk Dokumen Elektronik. 

 Lebih  lanjut,  jika  dilihat  dalam 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 77/2016,  terkait  perjanjian  dalam  bentuk 

 Dokumen  Elektronik  termaktub  dalam 

 Pasal  19  ayat  (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  yang 

 berbunyi: 

 Pasal 19 ayat (1): 

 “  Perjanjian  penyelenggaraan  Layanan  Pinjam 

 Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi 

 antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman 

 dituangkan dalam Dokumen Elektronik  .” 

 Pasal 20 ayat (1): 

 “  Perjanjian  pemberian  pinjaman  antara  Pemberi 

 Pinjaman  dengan  Penerima  Pinjaman 

 dituangkan dalam Dokumen Elektronik  .” 

 Sejatinya  substansi  dari  pasal  yang 

 telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  10/2022  dan  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  77/2016 

 merupakan  hal  yang  sama.  Namun, 

 dengan  begitu,  dapat  dilihat  bahwa 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki 

 pengaturan  yang  kuat  dan  berlapis  untuk 

 mengatur hal tersebut. 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 77/2016  mengatur  substansi  yang  lebih 

 rinci  terkait  perjanjian  peer  to  peer  lending 
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 dan  penggunaan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  serta  Dokumen  Elektronik. 

 Dalam  Pasal  18  ayat  (1)  disebutkan  bahwa 

 ada  dua  perjanjian  dalam  layanan  peer  to 

 peer  lending  ,  sebagaimana  yang  telah 

 dijelaskan  sebelumnya.  Kemudian,  pada 

 Pasal 41 ayat (1) berbunyi: 

 “  Perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 

 18  dilaksanakan  dengan  menggunakan  tanda 

 tangan elektronik.  ” 

 Merujuk  pada  substansi  hukum 

 yang  telah  dijelaskan,  pengukuhan  secara 

 substantif  terkait  penggunaan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  dalam  perjanjian  peer  to 

 peer  lending  termaktub  pada  Pasal  41  ayat 

 (1).  Akan  tetapi,  terlepas  dari  pengaturan 

 tersebut,  Tanda  Tangan  Elektronik 

 memang  tetap  sangat  diperlukan, 

 mengingat  saat  ini  kebanyakan  orang 

 melakukan  Perjanjian  secara  elektronik 

 atau  digital,  yang  berarti  tanda  tangan 

 yang  dibubuhkan  pun  harus  dilakukan 

 secara  elektronik.  Pun  Perjanjian  antara 

 Penyelenggara  dengan  Pemberi  Dana  dan 

 Perjanjian  antara  Pemberi  Dana  dengan 

 Penerima  Dana  sama  pentingnya, 

 sehingga  keduanya  harus  menggunakan 

 Tanda  Tangan  Elektronik,  sebagaimana 

 yang  sudah  diatur  dalam  Peraturan 

 Otoritas Jasa Keuangan. 

 2)  Struktur hukum 

 Mengenai  aspek  struktur  hukum, 

 yang  mana  merupakan  kelembagaan  yang 

 hadir  akibat  adanya  peraturan  dan 

 memiliki  tupoksi  untuk  melakukan 

 evaluasi,  maka  lembaga  yang  dimaksud 

 dalam  hal  ini  adalah  Otoritas  Jasa 

 Keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  sendiri 

 diatur  dalam  UU  No,  21  Tahun  2011 

 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pasal  4 

 UU  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  ini  menjelaskan  bahwa 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  suatu 

 lembaga  yang  independen,  yang  mana 

 dibuat  dengan  memiliki  tugas  dan  fungsi 

 untuk  melakukan  pengawasan  dalam 

 sektor  kelembagaan  keuangan  yang 

 bertujuan  agar  sektor  kelembagaan 

 keuangan  ini  bisa  berjalan  atau  terlaksana 

 secara  terbuka  atau  transparan,  adil, 

 teratur  dan  juga  berakuntabilitas.  Selain 

 daripada  itu,  juga  agar  rantai  atau  suatu 

 sistem  keuangan  yang  ada  dalam 

 masyarakat  bisa  hidup  secara 

 berkelanjutan  dan  juga  sepadan,  serta 

 melindungi  seluruh  kepentingan  yang 

 dimiliki  oleh  masyarakat  dan  juga 

 konsumen.  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 dibentuk  dengan  berada  dibawah  naungan 

 Kementerian  Keuangan  Republik 

 Indonesia  dan  juga  merupakan 

 perpanjangan  tangan  dari  kementerian 

 tersebut  untuk  melakukan  pengawasan 

 terhadap  seluruh  transaksi  keuangan  di 

 Republik Indonesia. 

 Otoritas  Jasa  Keuangan 
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 menaungi  seluruh  transaksi  keuangan  dari 

 berbagai  aspek,  seperti  perbankan,  pasar 

 modal,  jasa  keuangan  non-bank  dan 

 lembaga  keuangan  khusus.  Seluruh 

 lembaga  yang  menaungi  transaksi 

 keuangan  tersebut  perlu  untuk  dinaungi 

 oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk 

 menumbuhkan  rasa  kepercayaan  dari 

 masyarakat  bahwasannya  transaksi  yang 

 dilakukan  adalah  sah  secara  hukum  dan 

 uang  yang  ditransaksikan  aman.  Selain 

 daripada  itu,  pengawasan  yang  dilakukan 

 oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  berguna 

 untuk  menstabilkan  dan  menjaga  iklim 

 investasi  serta  keuangan  untuk  tetap 

 stabil,  yang  mana  hal  ini  harus  dilakukan 

 oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk 

 merealisasikan  tiga  tujuan  dasar  dari 

 didirikannya Otoritas Jasa Keuangan. 

 Jika  dikaitkan  dengan  kegiatan 

 dan  aktivitas  dalam  lalu  lintas  peer  to  peer 

 lending  ,  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki 

 peran  yang  amat  besar  untuk  melakukan 

 proteksi  terkait  keberlangsungan, 

 kestabilan  dan  keamanan  transaksi  bagi 

 seluruh  pihak  yang  terlibat.  Hal  tersebut 

 diimplementasikan  oleh  Pasal  44 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 77/2016,  bahwasannya  penyelenggara 

 yang  sudah  memiliki  izin  wajib  hukumnya 

 untuk  mengirimkan  laporan  kepada 

 Otoritas  Jasa  Keuangan.  Laporan  tersebut 

 dikirimkan  kepada  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  dalam  jangka  waktu  dua  kali, 

 yakni  setiap  bulan  dan  setiap  tahun.  Lebih 

 lanjut,  ketentuan  mengenai  isi  dari  laporan 

 tersebut  pun  sudah  termaktub  dalam 

 Pasal  45  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  77/2016  untuk  laporan 

 bulanan  dan  Pasal  46  Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  77/2016  untuk  ketentuan 

 mengenai  laporan  tahunan.  Dengan 

 begitu,  Otoritas  Jasa  Keuangan  akan 

 mampu  untuk  melihat  dan  menilai 

 perkembangan  dan  seluruh  transaksi  yang 

 terjadi  setiap  bulan  dan  setiap  tahun  guna 

 melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  dari 

 penyelenggara  tersebut.  Melalui  laporan 

 tersebut,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga 

 akan  mengetahui  apakah  penyelenggara 

 tersebut  melakukan  pelanggaran  atau 

 tidak.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan 

 terciptanya  iklim  yang  stabil  dan 

 berkelanjutan  dalam  lembaga 

 penyelenggara  peer to peer lending. 

 Lebih  lanjut,  berdasarkan 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 77/2016,  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 memiliki  hak  untuk  menjatuhkan  sanksi 

 bagi  lembaga  yang  tidak  mematuhi  aturan 

 yang  telah  dibuat.  Melalui  Pasal  47 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 77/2016,  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat 

 memberikan  sanksi  berupa;  peringatan 

 tertulis;  benda,  yaitu  kewajiban  untuk 

 membayar  sejumlah  uang  tertentu; 
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 pembatasan  kegiatan  usaha;  dan 

 pencabutan  izin.  Kemudian,  lebih  lanjut 

 dalam  Pasal  47  ayat  (3)  Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  juga  memiliki  hak  untuk 

 memberikan  sanksi  administratif,  yakni 

 sanksi berupa denda. 

 Dengan  berdasar  pada  Peraturan 

 lainnya,  yakni  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  05  No.  10  Tahun  2022,  dapat 

 dilihat  adanya  suatu  dukungan  norma  dari 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap 

 permasalahan  atau  adanya  pelanggaran 

 dari  pasal  tersebut.  Peran  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  yang  dijelaskan  dari  pasal  ini 

 adalah  bahwa  penyelenggara  harus 

 melapor  hal-hal  yang  harus  dilapor  sesuai 

 yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  05  No.  10  Tahun  2022  kepada 

 Otoritas  Jasa  Keuangan,  penyelenggara 

 harus  meminta  izin  kepada  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  yang  berlanjut  pada  peran 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  dapat 

 menerima  atau  menolak.  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  juga  berwenang  untuk 

 memberikan  sanksi  kepada  pelanggar, 

 menjadi  penilai,  serta  jika  ada  informasi 

 yang  harus  diinfokan  kepada  para 

 penyelenggara  dan  para  pihak,  maka 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  bertugas  untuk 

 menginfokan kepada mereka. 

 Hal  ini  karena  berdasar  pada 

 beberapa  pasal  dalam  Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  05  No.  10  Tahun  2022, 

 seperti  pada  Pasal  5  Ayat  (4)  yang 

 menerangkan  bahwa  penyelenggara  wajib 

 melaporkan  penetapan  PSP  dan 

 perubahannya  kepada  Otoritas  Jasa 

 Keuangan.  Tak  hanya  itu,  berdasar  pada 

 Pasal  8-nya  yang  menyatakan  bahwa 

 penyelenggara  harus  mengirimkan  atau 

 membuat  permohonan  izin  usaha  kepada 

 Otoritas  Jasa  Keuangan.  Selain  menjadi 

 pihak  yang  berhak  untuk  memberikan  izin 

 usaha,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga 

 berhak  untuk  mencabut  izin  tersebut  jika 

 si  penyelenggara  tidak  memenuhi 

 persyaratan  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal 

 8  Ayat  (7)  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan 05 No. 10 Tahun 2022. 

 Selain  dalam  perihal  izin  usaha  dan 

 juga  pelaporan,  Otoritas  Jasa  Keuangan 

 juga  berperan  sebagai  pemberi  sanksi 

 terhadap  penyelenggara  yang  melanggar 

 peraturan  tersebut.  Hal  ini  termuat  dalam 

 Pasal  20  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  05  No.  10  Tahun  2022 

 mengenai  Sanksi  Administratif.  Dalam 

 pasal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  berperan 

 penuh  sebagai  pihak  berwenang  dalam 

 pemberi  sanksi.  Selanjutnya  dalam  Bab  IV 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  05  No. 

 10  Tahun  2022  Tentang  Penilaian 

 Kemampuan  dan  Kepatutan  menjelaskan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  pihak 

 yang  menjadi  penilai  dari  calon  pihak 

 utama.  Yang  dimaksud  dari  pihak  utama 

 ini  dijelaskan  dalam  Pasal  21  Ayat  (2)-nya 
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 bahwa  pihak  utama  itu  adalah  PSP, 

 anggota  Direksi,  anggota  Komisiaris,  dan 

 anggota  DPS.  Selain  semua  hal  di  atas, 

 jika  ada  ketentuan-ketentuan  lanjutan 

 yang  belum  termuat  dalam  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  05  No.  10  Tahun 

 2022  ini,  Otoritas  Jasa  Keuangan  berhak 

 memberikan ketetapan yang baru. 

 Untuk  dapat  terikat  dengan 

 seluruh  peraturan  tersebut,  penyelenggara 

 wajib  untuk  terdaftar  sebagai  anggota 

 asosiasi  yang  ditunjuk  oleh  Otoritas  Jasa 

 Keuangan.  Dengan  terdaftarnya  suatu 

 lembaga  peer  to  peer  lending  di  bawah 

 pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan, 

 maka  lembaga  tersebut  akan  memiliki  nilai 

 kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat 

 dan  dapat  menarik  banyak  nasabah  untuk 

 melakukan  pinjaman.  Selain  dari  itu, 

 fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai 

 struktur  hukum  yang  melakukan  evaluasi 

 juga  akan  bermanfaat  bagi  lembaga  peer  to 

 peer  lending  untuk  mengetahui  apakah 

 setiap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh 

 lembaga  tersebut  sudah  sah  dan  sesuai 

 secara  hukum  atau  belum.  Dengan 

 melakukan  aktivitas-aktivitas  yang  sah  dan 

 sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  maka 

 lembaga  tersebut  akan  bebas  dari 

 ancaman  adanya  gugatan.  Terlebih  lagi, 

 lembaga  tersebut  juga  akan  tetap 

 mendapatkan  izin  untuk  beroperasi 

 sebagai  lembaga  penyelenggara  pinjaman 

 dana  online  berbasis  peer to peer lending  . 

 3)  Budaya hukum 

 Menurut  Satjipto  Rahardjo, 

 budaya  hukum  merupakan  nilai-nilai  dan 

 sikap-sikap  masyarakat  yang  dapat 

 mempengaruhi  bekerjanya  hukum.  Selain 

 itu,  budaya  hukum  pun  dapat  diartikan 

 sebagai  respon  yang  bersifat  penerimaan 

 maupun  penolakan  terhadap  suatu 

 problematika  hukum.  Tidak  berbeda  jauh 

 dengan  Parwata,  Friedman  menjelaskan 

 bahwa  budaya  hukum  diartikan  sebagai 

 sikap  dan  value  yang  berhubungan  dengan 

 hukum  dan  lembaganya,  baik  secara 

 positif  maupun  negatif.  Sehingga  budaya 

 hukum  pada  intinya  adalah  sikap  mental 

 yang  menjadi  titik  penentu  hukum 

 digunakan,  dihindari,  atau  bahkan 

 disalahgunakan. 

 Menurut  pandangan  dari  Daniel 

 S.  Lev  (1980  :  192),  budaya  hukum  dapat 

 dibedakan  menjadi  2  macam,  yaitu  Internal 

 Legal  Culture  atau  budaya  hukum  internal 

 yang  merupakan  budaya  hukum  warga 

 serta  masyarakat  yang  melaksanakan  tugas 

 hukum  secara  khusus,  sebagai  contoh 

 yaitu  pengacara,  hakim,  jaksa,  dan  juga 

 polisi.  Kemudian,  kedua  merupakan 

 external  Legal  culture  atau  budaya  hukum 

 eksternal  yang  merupakan  budaya  hukum 

 dari  masyarakat  pada  umumnya  atau 

 masyarakat  luas.  Daniel  S.  Lev  (1980  :  192 
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 193)  pun  melihat  bahwasanya  untuk 

 dapat  memahami  budaya  hukum,  terdapat 

 cara  -  cara  praktis  yang  bisa  dilakukan. 

 Cara  praktis  tersebut  dapat  dilakukan 

 dengan  melihat  serta  memperhatikan  dua 

 indikator.  Indikator  yang  pertama  yaitu 

 nilai-nilai  yang  ada  hubungannya  dengan 

 sarana  pengaturan  sosial  dan  penanganan 

 konflik.  Nilai  -  nilai  ini  merupakan  dasar 

 kebudayaan  dari  sistem  hukum  dan  dirasa 

 pula  sangat  membantu  dalam  menentukan 

 penempatan  kekuasaan  didalam 

 lembaga-lembaga  hukum,  politik,  religi, 

 dan  lain-lainnya  pada  setiap  tempat  serta 

 waktu  dalam  sejarah  suatu  masyarakat. 

 Kemudian,  mengenai  indikator  yang 

 kedua  merupakan  asumsi-asumsi  dasar 

 tentang  penyebaran  dan  juga  penggunaan 

 sumber  daya  yang  ada  di  dalam 

 masyarakat,  berkaitan  pula  dengan 

 kebaikan  maupun  keburukan  sosial  dan 

 lain sebagainya. 

 Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan 

 bahwa  budaya  hukum  merupakan 

 keseluruhan  faktor  -  faktor  yang 

 menentukan  bagaimana  suatu  sistem 

 hukum  tersebut  dapat  diterima  di  dalam 

 kerangka  budaya  lingkungan  masyarakat 

 dan  apa  yang  disebut  dengan  budaya 

 hukum  itu  sendiri  merupakan  keseluruhan 

 faktor  -  faktor  yang  dapat  menentukan 

 eksistensi  atau  keberadaan  sistem  hukum 

 untuk  bisa  memperoleh  tempatnya  yang 

 logis  dan  masuk  akal  dalam  kerangka 

 budaya kepunyaan masyarakat umum. 

 Terkait  peer  to  peer  lending  yang 

 mulai  merambah  luas  di  berbagai 

 kalangan  masyarakat  dari  kelas  menengah 

 ke  bawah  sampai  kelas  atas  menunjukkan 

 bahwa  kehadiran  fintech  terutama  peer  to 

 peer  lending  menjadi  salah  satu  alternatif 

 masyarakat  ketika  membutuhkan  dana 

 secara  cepat.  Faktor  kemudahan  dalam 

 pengajuan  pinjaman  online  semakin 

 menarik  minat  masyarakat  ketika 

 mengalami  suatu  kondisi  kebutuhan  yang 

 mendesak.  Seringkali  dijumpai  bahwa 

 masyarakat  tanpa  berpikir  panjang  tidak 

 memperhatikan  suku  bunga  pinjaman 

 yang  ditetapkan.  Selain  itu,  juga  tidak 

 memperhatikan  mengenai  syarat  dan 

 ketentuan  ketika  meminjam  dana  pada 

 platform  peer  to  peer  lending  .  Akibatnya  dari 

 hal  tersebut,  banyak  dari  masyarakat  yang 

 terjebak  dengan  segala  permasalahan  peer 

 to  peer  lending  .  Sebab  kehadiran  peer  to  peer 

 lending  di  masyarakat  tergolong  masih 

 pendatang  baru,  masyarakat  pun  masih 

 dalam  tahap  transisi  dari  lembaga 

 keuangan  konvensional  menuju  keuangan 

 digital. 

 Budaya  hukum  juga  bukan 

 merupakan  bentuk  budaya  pribadi.  Tetapi 

 budaya  hukum  merupakan  budaya 

 menyeluruh  dari  sekelompok  masyarakat 

 tertentu  sebagai  satu  kesatuan  sikap  dan 

 juga  perilaku.  Oleh  karena  itu,  dalam 
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 membahas  persoalan  budaya  hukum  ini 

 tidak  terlepas  dari  keadaan  masyarakat, 

 sistem,  serta  susunan  masyarakat  yang 

 mengandung  budaya  hukum  tersebut. 

 Menurut  Hilman  Hadikusuma,  budaya 

 hukum  ini  berbentuk  tanggapan  yang 

 sifatnya  penerimaan  -  penerimaan 

 ataupun  penolakan  -  penolakan  terhadap 

 suatu  peristiwa  yang  berkaitan  dengan 

 hukum  atau  biasa  disebut  peristiwa 

 hukum. 

 Berangkat  dari  hal  tersebut, 

 Tanda  Tangan  Elektronik  pun  hadir  di 

 tengah  masyarakat  sebagai  solusi  dari 

 permasalahan  yang  ada  pada  peer  to  peer 

 lending  .  Dengan  adanya  Tanda  Tangan 

 Elektronik  ini,  baik  pemberi  dana 

 maupun  peminjam  dana  memiliki  jaminan 

 atas  perjanjian  yang  dibuat  di  dalam  peer  to 

 peer  lending  .  Terkhusus  untuk  pemberi 

 dana,  yang  mendapat  kepastian  akan  dana 

 yang  telah  dikeluarkan  akan  kembali  dan 

 tidak  hilang  begitu  saja  dengan  adanya 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang  telah 

 dibubuhkan  oleh  peminjam  dana  dan 

 tanda  tangan  tersebut  pun  terdaftar  di 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  sudah 

 dapat  dipastikan  terjamin  keabsahannya 

 dari Tanda Tangan Elektronik tersebut. 

 C.  Dampak  Penggunaan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  dalam  Perjanjian 

 Peer to Peer Lending 

 Bersumber  pada  Pasal  1313  Kitab 

 Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang 

 mengatur  tentang  Perjanjian,  Pasal 

 tersebut  menjelaskan  bahwa  Perjanjian 

 merupakan  suatu  perbuatan  dengan  mana 

 satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya 

 terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Dari 

 pengertian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa 

 dalam  membuat  suatu  Perjanjian  terdapat 

 syarat  utama  yaitu  Perjanjian  merupakan 

 suatu  perbuatan,  dibutuhkan  sekurangnya 

 dua  belah  pihak  untuk  bisa  membuat 

 suatu  Perjanjian  dan  dengan  dibuatnya 

 Perjanjian  membuat  seluruh  yang 

 membuat  berada  dalam  suatu  ikatan  yang 

 di  dalamnya  berisi  hal-hal  yang  harus 

 dilakukan  maupun  dilarang  untuk 

 dilakukan.  Pihak  yang  melakukan  larangan 

 atau  tidak  melakukan  apa  yang  seharusnya 

 dilakukan  termuat  dalam  Perjanjian  maka 

 disebut sebagai wanprestasi. 

 Membuat  suatu  perjanjian  bisa 

 dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis  dan 

 dalam  suatu  Perjanjian  tersebut  akan 

 diakhiri  dengan  adanya  suatu  tanda  yang 

 biasanya  akan  menjadi  bukti  persetujuan 

 dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Bukti 

 tersebut  bisa  berupa  bersalaman, 

 anggukan,  atau  balasan  iya  dan  tidak,  dan 

 sebagainya  jika  Perjanjian  itu  dibuat  dalam 

 keadaan  lisan,  sedangkan  jika  Perjanjian 

 tertulis,  maka  yang  menjadi  bukti  dari 

 Perjanjian  itu  adalah  adanya  suatu  tanda 
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 tangan  dari  seluruh  pihak,  baik  itu  tidak 

 bermaterai  ataupun  bermaterai,  jika 

 perjanjian  itu  sudah  disetujui  oleh  semua 

 pihak  dalam  perjanjian  dengan 

 dibubuhkannya  tanda  tangan  kedua  belah 

 pihak,  maka  perjanjian  itu  harus  dilakukan 

 oleh pihak-pihak yang menyetujuinya. 

 Perjanjian  memiliki  banyak  sekali 

 macamnya.  Akan  tetapi,  mekanisme  dari 

 setiap  perjanjian  ini  adalah  sama,  yaitu 

 sama-sama  harus  terdiri  dari  lebih  dari 

 satu  orang  dan  persetujuan  dari  para  pihak 

 di  dalamnya.  Salah  satu  perjanjian  yang 

 muncul  akibat  dari  berkembangnya 

 kebutuhan  masyarakat  adalah  perjanjian 

 dalam  peer  to  peer  lending.  Peer  To  Peer 

 Lending  merupakan  suatu  layanan  pinjam 

 meminjam  uang  berbasis  teknologi  yang 

 dilakukan  oleh  kreditur  dengan  debitur. 

 Pinjam  meminjam  sendiri  sudah  diatur 

 dalam  Pasal  1754  Kitab  Undang-Undang 

 Hukum  Perdata.  Pasal  ini  menjelaskan 

 bahwa  yang  dimaksud  dengan  pinjam 

 meminjam  merupakan  suatu  kegiatan 

 perjanjian  antara  minimal  dua  pihak, 

 dimana  pihak  yang  satu  akan  memberikan 

 suatu  barang  kepada  pihak  lain  dengan 

 syarat  pihak  yang  dipinjami  ini  harus 

 mengembalikan  barang  yang  dipinjam 

 dengan  jumlah,  jenis,  dan  kualitas  yang 

 sama saat awal peminjaman. 

 Penyelenggaraan  dari  Peer  to  Peer  Lending 

 memiliki  cara  kerja  atau  mekanisme 

 pelaksanaan sebagai berikut: 

 1.  Tahap  pertama  yang  harus  dilakukan 

 oleh  para  pihak  dalam  Peer  to  Peer 

 Lending  ,  baik  itu  si  pemberi  pinjaman 

 atau  bisa  disebut  juga  lender  maupun 

 si  peminjam  atau  bisa  disebut 

 borrower  ,  adalah  melakukan 

 pendaftaran  keanggotaan. 

 Pendaftaran  keanggotaan  ini  pastinya 

 dilakukan  melalui  platform  online  sah 

 yang  diakui  oleh  Otoritas  Jasa 

 Keuangan,  yaitu  Fintech  Peer  to  Peer 

 Lending  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  .  Para  pihak  dapat 

 melakukan  pendaftaran  keanggotaan 

 terlebih  dahulu  di  platform  ini  sebelum 

 bisa  melakukan  investasi  maupun 

 meminjam  dengan  melalui  gawai 

 yang  dimiliki  baik  itu  smartphone 

 maupun komputer. 

 2.  Selanjutnya,  untuk  tahap  yang  kedua 

 ini  setelah  semua  pemberi  pinjaman 

 dan  juga  peminjam  selesai  melakukan 

 pendaftaran  keanggotaan.  Maka, 

 borrower  atau  peminjam  dapat 

 mengirimkan  permohonan  atau 

 pengajuan  pinjaman  di  platform  ini. 

 Permohonan  atau  pengajuan 

 peminjaman  ini  pastinya  harus 

 berdasar  pada  peraturan  yang 

 berlaku. 
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 3.  Nantinya,  dengan  sistem  yang  sudang 

 terhubung  dengan  platform  ini,  Fintech 

 Peer  to  Peer  Lending  akan  melakukan 

 analisis  terlebih  dahulu  terhadap 

 borrower  atau  peminjam  mana  yang 

 memang  sudah  memenuhi  kriteria 

 dari  Fintech  Peer  to  Peer  Lending.  Selain 

 menentukan  cocok  atau  tidaknya 

 peminjam  dalam  mengajukan 

 permohonan  peminjaman,  Fintech 

 Peer  to  Peer  Lending  juga  akan 

 memberikan  ketetapan  untuk 

 mengurangi  akibat  yang  nantinya 

 akan  diterima  atau  ditanggung  oleh 

 borrower  . 

 4.  Tahap  selanjutnya,  ketika  Fintech  Peer 

 to  Peer  Lending  sudah  menentukan 

 peminjam  yang  pantas,  maka 

 peminjam  tersebut  akan  dimasukan 

 oleh  Fintech  Peer  to  Peer  Lending  ke 

 dalam  marketplace  atau  tempat  dimana 

 si  pemberi  pinjaman  atau  lender  bisa 

 menemukan  peminjam  yang  cocok 

 dan  sesuai  dengan  pilihan  mereka. 

 Marketplace  ini  akan  memunculkan 

 atau  menunjukkan 

 informasi-informasi  yang 

 berhubungan  dengan  si  peminjam 

 dari  biodata  si  peminjam  sampai 

 risiko yang dimilikinya. 

 5.  Tahap  kelima  ini  disini  peminjam 

 hanya  bisa  menunggu  apakah 

 pengajuan  pinjamannya  akan  dipilih 

 oleh  salah  satu  lender  atau  tidak. 

 Sebab  di  tahap  ini,  si  pemberi 

 pinjaman  atau  lender  akan  melakukan 

 pemilihan  atau  seleksi  terhadap 

 peminjam  yang  sudah  tertera  di 

 marketplace  Fintech  Peer  to  Peer  Lending. 

 Mereka  akan  melakukan  analisis 

 terkait  peminjam  mana  yang  menurut 

 mereka  sesuai  dengan  apa  yang  sudah 

 mereka  strategikan  terkait  investasi 

 mereka.  Hal  ini  pastinya  dilakukan 

 terlebih  dahulu  dengan  mengadakan 

 suatu  diskusi  atau  pembicaraan 

 mengenai  syarat  dan  ketentuan  yang 

 harus  dilaksanakan  oleh 

 masing-masing  pihak  selama 

 perjanjian  peminjaman  ini 

 berlangsung. 

 6.  Selanjutnya,  jika  pemberi  pinjaman 

 sudah  menemukan  peminjam  yang 

 sesuai  dan  setuju  dengan  perjanjian 

 yang  telah  dibuat,  maka  pemberi 

 pinjaman  sudah  bisa  mulai 

 melakukan  pengiriman  dana  kepada 

 peminjam  yang  telah  dipilih. 

 Pengiriman  dana  ini  harus  dilakukan 

 melalui  platform  Fintech  Peer  to  Peer 

 Lending. 

 7.  Tahap  ketujuh,  peminjam  harus 

 mengembalikan  apa  yang  sudah 

 diberikan  oleh  pemberi  pinjaman 

 sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah 

 dibuat  sebelumnya  baik  dari  jumlah 

 yang  harus  dikembalikan,  batas 

 waktu  pengembalian,  denda  terkait 
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 pengembalian,  dan  melakukan  segala 

 hal  yang  harus  dilakukannya  dengan 

 berdasar  pada  kesepakatan  yang  telah 

 dibuat.  Sama  seperti  pengiriman 

 dananya,  terkait  pengembaliannya 

 peminjam  juga  harus 

 mengembalikannya  melalui  platform 

 Fintech Peer to Peer Lending. 

 8.  Tahap  terakhir  adalah  si  pemberi 

 pinjaman  akan  mendapatkan  dana 

 yang  dikembalikan  oleh  peminjam 

 melalui  platform  Fintech  Peer  to  Peer 

 Lending. 

 Berdasarkan  pada  mekanisme  di  atas, 

 semua  pelaksanaan  dari  pelaksanaan  Peer  to 

 Peer  Lending  ini  harus  dilakukan  melalui 

 platform  yang  telah  disediakan  oleh 

 Otoritas  Jasa  Keuangan,  yaitu  Fintech  Peer 

 to  Peer  Lending.  Mulai  dari  pendaftaran 

 keanggotaan  hingga  pengembalian 

 pinjaman  harus  dilakukan  melalui  platform 

 ini. 

 Untuk  mendukung  kebutuhan 

 masyarakat  dalam  pelaksanaan  Peer-to-Peer 

 Lending  ini,  maka  lahirlah  yang  dinamakan 

 dengan  Tanda  Tangan  Elektronik  (TTE). 

 TTE  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  05  No.  10  Tahun 

 2022.  Dalam  peer  to  peer  lending,  terdapat 

 dua  Perjanjian,  yaitu  Perjanjian  antara 

 Penyelenggara  dengan  Pemberi  Dana  dan 

 Perjanjian  antara  Pemberi  Dana  dengan 

 Penerima  Dana.  Penggunaan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  dalam  suatu  Perjanjian 

 yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  Perjanjian 

 antara  Penyelenggara  peer  to  peer  lending 

 dengan  pemberi  pinjaman  memiliki 

 dampak  hukum  yang  sama  dengan 

 Perjanjian  yang  ditandatangani  secara 

 manual.  78  Tanda  Tangan  Elektronik  dibuat 

 terikat  atau  terasosiasi  dengan  informasi 

 elektronik.  79  Berdasarkan  Pasal  53 

 Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012 

 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan 

 Transaksi  Elektronik,  mengatakan  bahwa 

 Tanda  Tangan  Elektronik  baik  yang 

 tersertifikasi  ataupun  yang  tidak 

 tersertifikasi  sama-sama  sudah  diatur, 

 sehingga  Tanda  Tangan  Elektronik 

 menjadi  suatu  alat  verifikasi  dan  juga 

 autentikasi  yang  sah.  Dengan  begitu,  maka 

 memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat 

 hukum  yang  sah  selama  memenuhi 

 persyaratan  yang  terdapat  dalam  peraturan 

 tersebut. 

 Perbedaan  antara  dua  jenis  tanda 

 tangan  ini  hanya  berdasar  pada 

 Penyelenggara  sertifikasi  elektronik. 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tersertifikasi  wajib  dibuat  oleh 

 Penyelenggara  sertifikasi  elektronik, 

 sedangkan  Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 79  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  10 
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.05/2022. 

 78  Husnul  Hudzaifah  (2015),  “Keabsahan  Tanda 
 Tangan  Elektronik  dalam  Pembuktian  Hukum 
 Acara  Perdata  Indonesia”,  e-Journal  Katalogis  Vol 
 3 No. 5, hlm 194-204. 
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 tidak  tersertifikasi  tidak  perlu  dibuat  oleh 

 Penyelenggara  sertifikasi  elektronik.  Akan 

 tetapi,  memang  dengan  tersertifikasinya 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang  ada  dalam 

 suatu  Perjanjian  menjadikan  dokumen 

 tersebut  lebih  kuat  eksistensi  di  mata 

 hukumnya.  Pelanggaran  yang  dilakukan 

 baik  oleh  Penyelenggara,  pemberi, 

 maupun  Penerima  Dana  juga  diatur  dalam 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  05  No. 

 10  Tahun  2022.  Penyelenggara  dan  juga 

 Penerima  Dana  yang  melanggar 

 ketentuan-ketentuan  yang  dimuat  dalam 

 peraturan  ini  dapat  dihukum  sesuai 

 dengan  Pasal  102  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  05  No.  10  Tahun  2022  bagi 

 Penerima  Dana  dan  Pasal  111  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  05  No.  10  Tahun 

 2022 bagi Penyelenggara. 

 Perjanjian  baik  antara 

 Penyelenggara  dan  Pemberi  Dana 

 pinjaman  ataupun  antara  Pemberi  Dana 

 pinjaman  dengan  Penerima  Dana 

 pinjaman  sudah  memiliki  ketentuan  untuk 

 dimuat  atau  dituangkan  ke  dalam 

 Dokumen  Elektronik,  yang  mana 

 Perjanjian-Perjanjian  tersebut  wajib 

 memuat  Tanda  Tangan  Elektronik  di 

 dalamnya  agar  Perjanjian-Perjanjian  itu 

 dapat  dilaksanakan.  Dari  hal  ini  dapat 

 dipastikan,  bahwa  baik  setiap  Perjanjian 

 yang  ditandatangani  secara  tertulis  atau 

 setiap  Perjanjian  yang  ditandatangani 

 secara  elektronik,  sama-sama  memiliki 

 kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  mengikat 

 pihak-pihak  yang  berada  dan  setuju  dalam 

 Perjanjian  itu.  Selain  itu,  dengan  adanya 

 Tanda  Tangan  Elektronik  ini  juga  lebih 

 mengamankan  data  seluruh  pihak  yang  di 

 dalamnya,  sebab  banyak  prosedur  yang 

 harus  dilakukan  sebelum 

 penandatanganan  elektronik,  seperti 

 Penyelenggara  TTE  diwajibkan  untuk 

 memeriksa  seluruh  identitas  para 

 pihaknya,  Tanda  Tangan  Elektronik  harus 

 dibuat  dengan  teknik  kripto,  dan 

 sebagainya.  Selain  mengikat  kepada 

 Penyelenggara,  Pemberi  Dana  dan  juga 

 Penerima  Dana,  Tanda  Tangan  Elektronik 

 juga  mengikat  si  Penyelenggara  Tanda 

 Tangan  Elektronik  itu,  sebab  dia 

 bertanggung  jawab  jika  terjadinya  suatu 

 kebocoran  data  yang  melibatkan  pihaknya. 

 Oleh  karena  itu,  penggunaan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  sesuai  dengan  apa 

 yang  sudah  diatur  akan  memberikan 

 kepastian  hukum  dan  juga  akibat  hukum 

 yang  sah  dan  juga  sama  dengan 

 penggunaan  tanda  tangan  tulis,  bahkan 

 dengan  adanya  Tanda  Tangan  Elektronik 

 ini  memudahkan  pembuatan  suatu 

 dokumen  Perjanjian  atau  kesepakatan 

 yang  tidak  memungkinkan  untuk 

 dilakukannya  suatu  penandatanganan 

 tertulis,  seperti  Perjanjian  dalam  peer  to  peer 

 lending. 
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 Maka  dari  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa 

 adanya  Tanda  Tangan  Elektronik  bagi 

 baik  itu  Perjanjian  antara  Penyelenggara 

 peer  to  peer  lending  dengan  Pemberi  Dana 

 maupun  Perjanjian  antara  Pemberi  Dana 

 dengan  Penerima  Dana  sama-sama 

 dimudahkan  karena  berkaca  pada 

 mekanisme  dari  pembuatan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  ini  seluruh  pihak  yang  berada 

 dalam  Perjanjian  ini  hanya  perlu 

 menyerahkan  identitas  dan  melakukan 

 registrasi  kepada  pihak  Penyelenggara 

 sertifikasi  elektronik.  Selain  kemudahan 

 dari  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 ini,  keabsahan  hukum  dengan 

 menggunakan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 ini  juga  lebih  kuat  dan  menjadi  nirsangkal 

 dibanding  dengan  dua  jenis  tanda  tangan 

 lainnya,  yaitu  tanda  tangan  tulis  dan  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  tidak 

 tersertifikasi.  Hal  ini  dikarenakan  pada 

 prosesnya,  pembuatan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  sudah  langsung  berasal  dari 

 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

 IV.  KESIMPULAN 

 Berdasarkan  Peraturan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  No.  10/2022,  Tanda 

 Tangan  Elektronik  adalah  tanda  tangan 

 yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang 

 dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan 

 informasi  elektronik  lainnya  yang 

 digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan 

 autentikasi  sebagaimana  dimaksud  dalam 

 undang-undang  yang  mengatur  mengenai 

 informasi  dan  transaksi  elektronik. 

 Menurut  Pasal  54  Peraturan  Pemerintah 

 Nomor  82  Tahun  2012  tentang 

 Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi 

 Elektronik,  yang  menjelaskan  mengenai 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang  dibagi 

 menjadi  dua  jenis,  yaitu  Tanda  Tangan 

 Elektronik  yang  tersertifikasi  atau  yang 

 biasanya  disebut  dengan  tanda  tangan 

 digital,  yaitu  Tanda  Tangan  Elektronik 

 yang  proses  pembuatannya  harus  melalui 

 jasa  Penyelenggara  sertifikasi  elektronik, 

 dan  dibuktikan  dengan  Sertifikat 

 Elektronik.  Serta,  Tanda  Tangan 

 Elektronik  yang  tidak  tersertifikasi  yang 

 perbedaannya  Tanda  Tangan  Elektronik 

 yang  tidak  tersertifikasi  tidak  dibuat 

 melalui  penyelenggara  sertifikasi 

 elektronik.  Berangkat  dari  adanya  jaminan 

 terhadap  keaslian  dan  keamanan  yang 

 dimiliki  oleh  Tanda  Tangan  Elektronik 

 tersertifikasi,  dewasa  ini,  penggunaan 

 Tanda  Tangan  Elektronik  yang 

 tersertifikasi  sudah  semakin  masif, 

 terutama dalam ranah  fintech  . 

 Setiap  Orang  yang  terlibat  dalam 

 Tanda  Tangan  Elektronik  berkewajiban 

 memberikan  pengamanan  atas  Tanda 

 Tangan  Elektronik  yang  digunakannya. 

 Pengamanan  Tanda  Tangan  Elektronik 

 dimaksud  sekurang-kurangnya  meliputi 

 Pasal  12  Ayat  (2)  UU  No.  11  Tahun  2008 

 Tentang  Informasi  dan  Transaksi 

 Elektronik.  Selanjutnya,  sebelum  Tanda 
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 Tangan  Elektronik  digunakan, 

 Penyelenggara  Tanda  Tangan  Elektronik 

 wajib  memastikan  identifikasi  awal 

 Penandatangan  dengan  cara  Pasal  58  Ayat 

 (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun 

 2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem 

 dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu 

 Penandatangan  menyampaikan  identitas 

 kepada  Penyelenggara  Tanda  Tangan 

 Elektronik;  Penandatangan  melakukan 

 registrasi  kepada  Penyelenggara  atau 

 Pendukung  Layanan  Tanda  Tangan 

 Elektronik  Mekanisme  Penandatanganan 

 Elektronik  Informasi  Elektronik  yang 

 akan  ditandatangani  wajib  diketahui  dan 

 dipahami oleh Penanda Tangan. 

 Pasal  53  Peraturan  Pemerintah 

 No.  82  Tahun  2012  tentang 

 Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi 

 Elektronik,  juga  sudah  mengatur  Tanda 

 Tangan  Elektronik  baik  yang  tersertifikasi 

 ataupun  yang  tidak  tersertifikasi,  sehingga 

 Tanda  Tangan  Elektronik  sudah  menjadi 

 suatu  alat  verifikasi  dan  juga  autentikasi 

 sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang 

 sah  selama  memenuhi  persyaratan  yang 

 terdapat  dalam  peraturan  tersebut. 

 Perjanjian  baik  antara  Penyelenggara  dan 

 Pemberi  Dana  ataupun  antara  Pemberi 

 Dana  pinjaman  dengan  Penerima  Dana 

 sudah  memiliki  ketentuan  untuk  dimuat 

 atau  dituangkan  ke  dalam  Dokumen 

 Elektronik,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  31 

 dan  Pasal  32  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  05  No.  10  Tahun  2022  Tentang 

 Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis 

 Teknologi  Informasi,  yang  mana 

 perjanjian-perjanjian  tersebut  wajib 

 memuat  Tanda  Tangan  Elektronik  di 

 dalamnya  agar  perjanjian-perjanjian  itu 

 dapat  dilaksanakan.  Dari  hal  ini  dapat 

 dipastikan  bahwa  setiap  perjanjian  yang 

 ditandatangani  secara  elektronik  memiliki 

 kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat  dalam 

 ranah  pembuktiannya  dibandingkan 

 dengan  tanda  tangan  yang  dibubuhkan 

 secara manual. 
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 PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PADA  E-COMMERCE  SEBAGAI 
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 Abstrak 

 Pesatnya  pertumbuhan  teknologi  membuat  setiap  lingkup  kehidupan  masyarakat  menjadi 

 terintegrasi  dengan  kecanggihan  buatan,  khususnya  birokrasi  pemerintahan.  Dalam 

 pengimplementasiannya,  pemerintah  memanfaatkan  kehadiran  teknologi  untuk  membuat 

 konsep  layanan  ke  masyarakat  berbasis  teknologi  informatika  bernama  G2C  yang  merupakan 

 salah  satu  ruang  lingkup  dari  e-government  .  Hal  tersebut  dinilai  sebagai  bentuk  pemanfaatan 

 teknologi  dan  informasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  kinerja  pemerintah 

 dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  yang  lebih  baik  dan  menjangkau 

 lapisan  masyarakat  secara  menyeluruh.  Dalam  hal  pelayanan  publik  ini,  pemerintah  berniat 

 untuk  memberlakukan  pajak  bagi  e-commerce  ,  mengingat  saat  ini  banyak  orang  lebih  memilih 

 untuk melakukan aktivitas jual beli secara daring. 

 Adapun  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  dengan  metode  yuridis-empiris  mengenai 

 pelaksanaan  penerapan  pajak  pada  e-commerce  sebagai  implementasi  dari  G2C  adalah  masih 

 banyaknya  pandangan  pro  dan  kontra  terkait  kebijakan  ini.  Beberapa  orang  yang  setuju 

 mengenai  hal  ini  berpendapat  bahwa  pajak  bagi  transaksi  e-commerce  dapat  membawa  untung 

 yang  besar  bagi  pemerintahan.  Di  sisi  lain,  tidak  sedikit  juga  yang  berpendapat  bahwa 

 peraturan  pelaksanaan  pengenaan  pajak  bagi  transaksi  e-commerce  di  Indonesia  belumlah 

 sempurna, sehingga membuat ketidaksiapan bagi beberapa kalangan masyarakat. 

 Kata kunci:  Pajak, E-Government, E-Commerce, Hukum,  G2C 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Dewasa  ini  perkembangan 

 teknologi  internet  tidak  dapat  dipisahkan 

 dari  kehidupan  masyarakat.  Berkat  adanya 

 perkembangan  teknologi  internet,  kini  kita 

 bisa  langsung  mengetahui  berbagai 

 informasi  yang  ada  di  berbagai  belahan 
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 dunia.  Perkembangan  teknologi  internet 

 di  Indonesia  saat  ini  telah  digunakan  di 

 berbagai  bidang  yang  berbeda,  seperti 

 bidang  pemerintahan,  bisnis,  manajemen, 

 kesehatan,  pendidikan,  dan  masih  banyak 

 lagi.  Dalam  bidang  pemerintahan, 

 pemanfaatan  teknologi  internet  dikenal 

 dengan  sebutan  electronic  government  atau 

 e-government.  e-government  merupakan  suatu 

 upaya  dari  pemerintah  dalam 

 mengembangkan  penyelenggaraan 

 pelayanan  pemerintahan  yang  berbasis 

 elektronik  dengan  memanfaatkan 

 teknologi  informasi.  Pengembangan 

 e-government  di  Indonesia  didukung  oleh 

 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia 

 Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan 

 dan  Strategi  Nasional  Pengembangan 

 e-government  dan  didukung  pula  oleh 

 regulasi  yang  terkait  seperti 

 Undang-Undang  No.  14  tahun  2008 

 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, 

 serta  Peraturan  Pemerintah  No.  61  tahun 

 2010  tentang  Implementasi 

 Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi 

 Publik. 

 Dalam  prakteknya  di  Indonesia, 

 e-government  terbagi  atas  empat  model, 

 yaitu  Government  to  Citizen  atau  Government 

 to  Consumer  (G2C),  Government  to  Employee 

 (G2E),  Government  to  Business  (GTB),  dan 

 Government  to  Government  (GTG).  Dari 

 empat  model  tersebut,  G2C  adalah  model 

 yang  paling  banyak  ditemui  saat  ini.  G2C 

 adalah  pelayanan  publik  yang  dibuat  oleh 

 pemerintah  untuk  masyarakat  agar  dapat 

 bertukar  informasi  dan  berkomunikasi 

 melalui  teknologi  informasi.  G2C 

 memiliki  tujuan  agar  pemerintah 

 keakrabannya  lebih  dekat  kepada  semua 

 lapisan  masyarakat.  Salah  satu  penerapan 

 dari  G2C  adalah  sistem  pajak  online  . 

 Sistem  pajak  online  di  Indonesia  telah 

 diterapkan  dalam  banyak  hal,  salah 

 satunya  adalah  pengenaan  pajak  transaksi 

 online  pada  e-commerce  . 

 Platform  e-commerce  sendiri  adalah 

 sebuah  wadah  untuk  melakukan  kegiatan 

 dan  transaksi  jual-beli  online  di  era  revolusi 

 industri  4.0  dan  5.0.  Melalui  adanya 

 platform-platform  e-commerce,  masyarakat 

 sangat  dipermudah  karena  dapat 

 melakukan  transaksi  penjualan  tanpa 

 harus  bertransaksi  di  tempat  secara 

 langsung.  Tentunya  hal  ini  memberikan 

 banyak  keuntungan  karena  menjadi  lebih 

 mudah  dan  efisien,  baik  untuk  penjual 

 maupun  pembeli.  Ditambah  lagi, 

 persaingan  harga  dalam  berdagang  juga 

 transparan.  Kemudian,  dalam 

 menjalankan  kegiatan  e-commerce,  pelaku 

 usaha  yang  melakukan  kegiatan 

 perdagangan  barang  dan  jasa  di  media 

 sosial  wajib  mematuhi  ketentuan  terkait 

 PPN,  PPnBM,  dan  PPh  yang  sesuai 

 dengan  ketentuan  berlaku.  Tidak  dapat 
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 dipungkiri,  hadirnya  e-commerce  mampu 

 meningkatkan  efektivitas  produksi, 

 sumber  daya  manusia,  dan  biaya,  tetapi 

 keuntungan  yang  diberikan  belum 

 beriringan  dengan  kemudahan  dalam  hal 

 regulasinya,  termasuk  dalam  hal 

 pengenaan  pajak,  kemudian  potensi 

 perkembangan  e-commerce  di  Indonesia 

 sejauh  ini  terhambat  karena  adanya  tingkat 

 kepatuhan  perpajakan  yang  masih  rendah. 

 Masih  rendahnya  kepatuhan  pajak 

 e-commerce  tidak  dapat  dilihat  sebagai 

 permasalahan  yang  terpisah  dari 

 permasalahan  kepatuhan  pajak  pada 

 umumnya  di  Indonesia  yang  masih 

 rendah. 

 Saat  ini,  dalam  PMK  197/2013 

 pemerintah  telah  menetapkan  menetapkan 

 aturan  mengenai  batasan  Pengusaha  Kena 

 Pajak  (PKP)  yaitu  pengusaha  yang 

 omzetnya  mencapai  Rp  4.800.000.000,00. 

 Dengan  demikian,  semua  pelaku  usaha 

 termasuk  pebisnis  online  yang  omzetnya 

 mencapai  jumlah  tersebut,  wajib 

 memungut  PPN  atas  setiap  transaksinya. 

 Akan  tetapi,  belum  ada  kepastian  bahwa 

 apakah  setiap  transaksi  online  yang 

 dilaksanakan  oleh  pengusaha  e-commerce 

 baik  badan  usaha  atau  orang  pribadi  yang 

 sudah  tergolong  PKP,  telah  memungut 

 PPN  dan  menyetorkan  ke  kas  negara.  Hal 

 inilah  yang  cukup  sulit  dideteksi, 

 dikarenakan  transaksi  e-commerce  sangat 

 berbeda dengan transaksi konvensional.     

 Ide  pemajakan  pada  transaksi 

 e-commerce  di  era  ekonomi  digital  memang 

 bukanlah  hal  yang  baru,  adanya  pro  dan 

 kontra  serta  tantangan-tantangan 

 perpajakan  pada  e-commerce  menyebabkan 

 sampai  saat  ini  aturan  perpajakannya 

 terkesan  lambat,  khususnya  berkaitan 

 dengan  perlakuan  perpajakan  bagi  pelaku 

 e-commerce  asing dan lokal. 

 Masalah  perpajakan  dalam  e-commerce  telah 

 dibahas  beberapa  kali  di  masa  lalu,  tetapi 

 mengingat  sampai  saat  ini  belum  ada 

 pengaturan  yang  komprehensif  tentang 

 aturan  e-commerce  ,  termasuk  konsepnya, 

 belum  ada  pembahasan  tentang  topik 

 yang  sama.  Tidak  ada  harmonisasi 

 perpajakan  dengan  departemen  regulasi 

 lain  yang  terkait  dengan  e-commerce  seperti 

 Commerce,  Information  Technology  dan 

 Financial  Services  Regulation.  Oleh  karena 

 itu,  jurnal  ini  memberikan  gambaran 

 tentang  perkembangan  regulasi  e-commerce 

 di  Indonesia  dari  beberapa  sektor  regulasi 

 terkait,  untuk  mengetahui  keterkaitan 

 aspek  perpajakan,  dan  aspek  dari  kerangka 

 regulasi  e-commerce  domestik  yang 

 dimaksudkan untuk dipertimbangkan. 

 II.  METODE PENELITIAN 

 Dalam  penyusunan  jurnal  ini 

 untuk  kesempurnaannya  penulis 

 menggunakan  metodologi  penelitian 

 sebagai berikut: 

 2.1. Jenis Penelitian 

 104 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

  Penelitian  ini  merupakan 

 Penelitian  yuridis-normatif,  yaitu 

 penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti 

 dan  menganalisis  bahan  primer,  bahan 

 sekunder  atau  bahan  pustaka  dan 

 bertujuan  untuk  mengkaji  suatu  norma 

 atau  aturan.  Penelitian  ini  merupakan 

 penelitian  normatif  dengan  pendekatan 

 perundang-undangan  atau  yurisprudensi 

 (  statute  approach  )  serta  pendekatan 

 konseptual  (  conceptual  approach  )  secara 

 analitis  dan  teoritis,  disertai  dengan 

 dokumen  hukum  primer,  sekunder,  serta 

 tersier  dengan  metode  deduktif.  Data-data 

 yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

 dikumpulkan  melalui  survei  kepustakaan, 

 dengan  peraturan  hukum  yang  terkait 

 dengan  topik  penelitian  sebagai  data 

 hukum  primer  dan  informasi  dari  literatur, 

 buku,  majalah,  dan  media  elektronik 

 sebagai  data  hukum  sekunder.  Metode  ini 

 bertujuan  dalam  proses  menemukan 

 aturan  hukum,  asas  hukum,  dan 

 yurisprudensi  untuk  menjawab  pertanyaan 

 hukum yang dihadapi. 

 2.2. Pendekatan Penelitian 

  Adapun  metode  yang  digunakan 

 dalam penelitian ini, di antaranya: 

 1)  Pendekatan  peraturan 

 perundang-undangan,  yakni  dengan 

 menelaah  peraturan 

 perundang-undangan  tersebut  yang 

 terkait  dengan  pengenaan  pajak  pada 

 e-commerce  sebagai  implementasi  dari 

 konsep G2C. 

 2)  Pendekatan  konseptual,  yakni  dengan 

 menelaah  suatu  konsep  yang  ada, 

 berkaitan  dengan  pengenaan  pajak 

 pada  e-commerce  . 

 3)  Pendekatan  kasus,  yakni  dengan 

 menganalisis  kasus-kasus  yang  terkait 

 dengan permasalahan yang dihadapi. 

 2.3 Jenis Bahan Hukum 

  Jenis  bahan  hukum  yang 

 digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

 menggunakan  bahan  hukum  sekunder 

 sebagai  bahan  utama.  Bahan  hukum 

 sekunder  itu  sendiri  terbagi  lagi  menjadi 

 bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang 

 terdiri atas: 

 1)  Bahan  Primer  yaitu  peraturan 

 perundang-undangan,  seperti 

 Undang-Undang  No.  14  tahun  2008 

 tentang  Keterbukaan  Informasi 

 Publik,  Peraturan  Pemerintah  No.  61 

 tahun  2010  tentang  Implementasi 

 Undang-Undang  Keterbukaan 

 Informasi  Publik,  Undang-Undang 

 Pajak  Penghasilan,  dan 

 Undang-Undang Penambahan Nilai. 

 2)  Bahan  Sekunder  yaitu  bahan  yang 

 berasal  dari  literatur-literatur  yang 

 dikaji  seperti  buku,  jurnal  ilmiah, 

 laporan  penelitian,  skripsi,  tesis,  dan 
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 literatur  lainnya  yang  berkaitan 

 dengan permasalahan yang diangkat. 

 2.4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Setelah  semua  bahan  hukum  yang 

 telah  ditelaah  dikumpulkan,  kemudian 

 diinventarisasi  dan  di  klasifikasi  serta 

 dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif. 

 Teknik  analisis  deskriptif  merupakan 

 suatu  bentuk  analisis  data  pada  penelitian 

 untuk  melakukan  pengujian  hasil 

 penelitian  suatu  sampel.  Metode  analisis 

 yang  digunakan  untuk  menganalisis  data 

 dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  hukum 

 kualitatif,  yaitu  pemeriksaan  terhadap 

 masalah  regulasi  yang  ada  sebagai  hukum 

 positif. 

 2.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

    Dalam  kajian  ini  digunakan  teknik 

 pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara 

 studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan 

 adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  oleh 

 peneliti  untuk  menghimpun  informasi 

 yang  diperoleh  dari  buku-buku  ilmiah, 

 laporan  penelitian,  karangan-karangan 

 ilmiah,  tesis  dan  disertasi,  dan 

 sumber-sumber  tertulis  baik  tercetak 

 maupun  elektronik  lain  yang  relevan 

 dengan  topik  atau  masalah  yang  akan  atau 

 sedang  diteliti.  Dari  teknik  pengolahan 

 studi  kepustakaan  ini,  dapat  diambil 

 kesimpulan menggunakan logika deduksi. 

 III.  PEMBAHASAN 

 A.  E-Commerce  dan  Mekanisme 

 Transaksinya 

 Kehadiran  internet  di  seluruh 

 penjuru  dunia  pada  saat  ini  secara  masif 

 telah  mempengaruhi  perilaku  bisnis,  pasar, 

 dan  juga  industri  secara  masif  dan 

 progresif  di  seluruh  dunia.  Saat  ini, 

 internet  telah  merubah  keadaan  hidup 

 umat  manusia  dalam  memenuhi  tuntutan 

 ekonomi  dan  teknologi  yang  pada  saat  ini 

 merupakan  hal  yang  vital  dan  juga  sangat 

 penting  untuk  memberikan  kemudahan 

 pada  kesejahteraan  serta  pemerataan 

 pembangunan  yang  ada  di  Indonesia. 

 Teknologi  Informasi  (TI)  sekarang  tidak 

 hanya  dimanfaatkan  untuk  mempermudah 

 dalam  mencari  informasi  dan  juga 

 berkomunikasi,  namun  tentunya  juga 

 dimanfaatkan  untuk  mendorong  aktivitas 

 bisnis  dan  pasar  di  dunia  yang  remaja  ini 

 secara  perlahan-lahan  mulai  diterapkan 

 secara  digital  yang  kemudian  termasuk 

 kedalam  golongan  atau  yang  biasa  disebut 

 e-commerce.  E-commerce  merupakan 

 kependekan  dari  electronic  commerce  dan 

 merupakan  kumpulan  teknologi,  aplikasi, 

 dan  model  bisnis  yang  menghubungkan 

 perusahaan  atau  perseorangan  sebagai 

 konsumen  untuk  melakukan  transaksi 

 elektronik,  pertukaran  barang,  dan 

 pertukaran  informasi  melalui  internet  atau 

 televisi,  www,  atau  jaringan  komputer 

 lainnya.  Sampai  detik  ini,  e-commerce  telah 
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 berkembang  pesat  di  seluruh  dunia, 

 termasuk  wilayah  ASEAN  dan  salah 

 satunya  di  Indonesia  pun  sedang 

 gencar-gencar  nya  pengembangan 

 e-commerce  untuk  mempermudah  dan 

 membantu  hajat  hidup  dan  perekonomian 

 masyarakat  Indonesia..  Kehadiran 

 e-commerce  sendiri  di  Indonesia  telah 

 memberikan  banyak  keuntungan  bagi 

 perkembangan  ekonomi  masyarakat 

 Indonesia,  salah  satu  contohnya  adalah 

 e-commerce  dari  hasil  buatan  asli  karya  anak 

 bangsa  yang  saat  ini  sudah  sangat 

 berkembang  pesat  di  Indonesia  bahkan  di 

 beberapa  negara  ASEAN,  yaitu  Go-Jek. 

 Kemudian  e-commerce  juga  selain  membantu 

 perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi 

 negara  maupun  masyarakat  Indonesia  yang 

 terdampak,  namun  juga  mempermudah 

 roda  perekonomian  di  Indonesia  karena 

 dengan  adanya  digitalisasi  dalam 

 perdagangan  jual  beli  sehingga 

 mempermudah  Usaha  Kecil  dan 

 Menengah  (UKM)  di  Indonesia  untuk 

 mengembangkan  usahanya  sesuai  dengan 

 tuntutan  perkembangan  teknologi  dan 

 globalisasi pada saat ini. 

 E-commerce  atau  disebut  juga 

 perdagangan  elektronik  merupakan 

 aktivitas  yang  berkaitan  dengan 

 pembelian,  penjualan,  pemasaran 

 barang  ataupun  jasa  dengan 

 memanfaatkan  sistem  elektronik 

 seperti  internet  atau  jaringan 

 komputer.  E-commerce  melibatkan  aktivitas 

 yang  berhubungan  dengan  proses 

 transaksi  elektronik  seperti  transfer  dana 

 elektronik,  pertukaran  data  elektronik, 

 sistem  pengelolaan  data  inventori 

 yang  dilakukan  dengan  sistem  komputer 

 maupun  jaringan  komputer  dan  lain 

 sebagainya.  Dalam  teknologi  informasi 

 e-commerce  dapat  dikategorikan  sebagai 

 dari  e-business  dan  e-business  memiliki 

 cakupan  yang  lebih  luas  dari  segi 

 aktivitas  ataupun  jenis-jenis  kegiatan 

 yang  dilakukannya.  Perkembangan 

 e-commerce  di  Indonesia  sendiri  telah  ada 

 sejak  tahun  1996,  dengan  berdirinya 

 Dyviacom  Intrabumi  atau  D-Net 

 (www.dnet.net.id)  sebagai  perintis 

 transaksi  online  .  Wahana  transaksi  berupa 

 mall  online  yang  disebut  D-Mall  (diakses 

 lewat  D-Net)  ini  telah  menampung 

 sekitar  toko  online/merchant.  Produk  yang 

 dijual  bermacam-macam,  mulai  dari 

 makanan,  aksesori,  pakaian,  produk 

 perkantoran  sampai  furniture.  Selain  itu, 

 berdiri  pula 

 http://www.ecommerce-indonesia.com/  , 

 tempat  penjualan  online  berbasis 

 internet  yang  memiliki  fasilitas  lengkap 

 seperti  adanya  bagian  depan  toko 

 (storefront)  dan  shopping  cart  (keranjang 

 belanja).  Selain  itu,  terdapat  pula  tujuh 

 situs  yang  menjadi  anggota  e-commerce. 

 Perkembangan  e-commerc  e  di  Indonesia 
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 pada  tahun-tahun  mendatang.  E-commerce 

 sebetulnya  dapat  menjadi  suatu  bisnis 

 yang  menjanjikan  di  Indonesia.  Hal  ini  tak 

 lepas  dari  potensi  berupa  jumlah 

 masyarakat  yang  besar  dan  adanya  jarak 

 fisik  yang  jauh  sehingga  e-commerce  dapat 

 dimanfaatkan  dengan  maksimal. 

 Sayangnya,  daya  beli  masyarakat  yang 

 masih  rendah  dan  infrastruktur 

 telekomunikasi  yang  tidak  merata  di 

 daerah-daerah  lainnya  membuat 

 e-commerce  tidak  begitu  populer.  Hal  ini  tak 

 lepas  dari  jumlah  pengguna  internet  di 

 Indonesia  yang  hanya  sekitar  8  juta  orang 

 dari  215  juta  penduduk.  Selain  itu, 

 e-commerce  juga  belum  banyak  dimanfaatkan 

 oleh  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia. 

 Ada  beberapa  bentuk  e-commerce  di 

 Indonesia  yakni  bisnis  e-commerce  bisa 

 dibedakan  menjadi  beberapa  jenis 

 berbeda  berdasarkan  dari  bagaimanakah 

 layanan  yang  diberikan  oleh  e-commerce 

 tersebut.  Seperti  halnya  beberapa  nama 

 perusahaan  e-commerce  besar  TokoBagus, 

 Kaskus  FJB,  hingga  Lazada  memiliki 

 bentuk  bisnis  e-commerce  yang  berbeda  satu 

 dengan yang lain. 

 Pergeseran  masyarakat  pada 

 budaya  transaksi  online  merupakan  salah 

 satu  pengaruh  adanya  fasilitas  e-commerce  . 

 Perniagaan,  penjualan,  pembelian, 

 pemasaran,  dan  pendistribusian  online 

 sekarang  menjadi  budaya  baru  pada 

 masyarakat.  Data  dari  Social  Research  & 

 Monitoring  soclab.menunjukkan,  pada 

 2015  pengguna  internet  di  Indonesia 

 mencapai  93,4  juta  dengan  77  persen 

 diantaranya  mencari  informasi  produk 

 dan  belanja  online.  Pada  2016,  jumlah 

 online  shopper  mencapai  8,7  juta  orang 

 dengan  nilai  transaksi  sekitar  4,89  miliar 

 dolar  AS.  Jumlah  pembeli  e-commerce  akan 

 terus  meningkat  seiring  dengan 

 bertambahnya  penggunaan  smartphone, 

 penetrasi  internet  di  Indonesia, 

 penggunaan  kartu  debit  dan  kredit,  dan 

 tingkat  kepercayaan  konsumen  untuk 

 berbelanja  secara  online  .  Jika  kita 

 melihat  Indonesia  sebagai  Negara 

 kepulauan  yang  sangat  luas,  e-commerce 

 adalah  pasar  yang  berpotensi  tumbuh 

 sangat  besar  di  Indonesia.  Menteri 

 Komunikasi  dan  Informatika 

 Rudiantara  mengatakan  nilai  transaksi  di 

 industri  e-commerce  tahun  ini  yang 

 diharapkan.  Untuk  tahun  2016  transaksi 

 e-commerce  Indonesia  ditaksir  mencapai 

 Rp394  Triliun.  Ini  bukan  angka  yang 

 kecil.  Dari  tahun  ke  tahun  jumlah 

 pembeli  e-commerce  semakin  meningkat. 

 Pertumbuhan  jumlah  pengakses  dan 

 pembeli  dengan  menggunakan  sistem 

 e-commerce  dari  tahun  ke  tahun  semakin 

 meningkat.  Hal  ini  disebabkan  oleh 

 beberapa  faktor,  salah  satunya  daya  akses 

 masyarakat  terhadap  internet 

 sangat  tinggi  sehingga  memungkinkan 

 masyarakat  lebih  memilih  untuk 
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 berbelanja  online  daripada  belanja 

 konvensional.  Selain  itu,  produk  yang 

 ditawarkan  media  online  lebih  variatif 

 dengan  menggunakan  berbagai  iklan 

 yang  bisa  menarik  minat  daya  beli 

 masyarakat.  Ini  juga  menjadi  salah  satu 

 kelebihan  media  online  yang 

 menggunakan  komunikasi  digital  dalam 

 memasarkan  barang  dan  jasa.  Kehadiran 

 e-commerce  saat  ini  memberi  perubahan 

 budaya  masyarakat  khususnya  dalam 

 aspek  pemasaran.  Masyarakat 

 memanfaatkan  situs  e-commerce  dengan 

 lahan  bisnis  baru  dan  juga  menstimulasi 

 masyarakat  untuk  lebih  konsumtif 

 karena  kehadiran  e-commerce  memudahkan 

 transaksi  jual  beli  ataupun 

 mengkonsumsi  barang  tanpa  batasan 

 ruang  dan  waktu.  Jika  dalam  transaksi 

 pasar  konvensional  mengharuskan 

 pertemuan  fisik  dan  keterbatasan 

 waktu,  e-commerce  menghadirkan  cara 

 dalam  berbelanja  kapanpun  dan 

 dimanapun.  Untuk  itu  salah  satu 

 dampak  dari  kehadiran  e-commerce  adalah 

 budaya  berbelanja  yang  menstimulasi 

 masyarakat  untuk  lebih  konsumtif 

 karena  kemudahan  akses  dalam 

 berbelanja. 

 Kehadiran  e-commerce  di  Indonesia  juga 

 menghadirkan  beberapa  kemudahan  juga, 

 seperti  salah  satunya  pada  penerapan 

 pengenaan  pajak  pada  e-commerce  sebagai 

 implementasi  dari  penerapan  konsep 

 Government  to  Consumer  (G2C).  Seperti  yang 

 telah  kita  ketahui,  bahwa  e-commerce 

 merupakan  sebuah  unit  bisnis  yang  juga 

 dapat  dikenakan  pajak  oleh  pemerintah, 

 akan  tetapi  dalam  penerapan  pajaknya 

 sedikit  berbeda  dengan  penerapan  pajak 

 pada  unit  bisnis  lainnya.  Hal  ini 

 dikarenakan,  penerapan  pajak  pada 

 e-commerce  membutuhkan  mekanisme 

 pembayaran  yang  sedikit  berbeda  karena 

 e-commerce  merupakan  unit  bisnis  yang 

 bergerak  di  dalam  dunia  digital  atau  dunia 

 maya,  sehingga  mekanismenya  pun  tidak 

 bisa  disamakan  dengan  mekanisme 

 pembayaran  unit  bisnis  pada  umumnya. 

 Oleh  karena  itu,  pengenaan  pajak  pada 

 e-commerce  membutuhkan  beberapa 

 ketentuan  dan  mekanisme  yang  baru  di 

 seluruh  negara,  salah  satunya  di  Indonesia. 

 E-commerce  di  Indonesia  juga  masih  dapat 

 dikatakan  sangat  baru,  karena  e-commerce 

 yang  ada  di  Indonesia  masih  sedikit  apabila 

 dibandingkan  dengan  negara-negara  lain, 

 khususnya  di  Asia  Tenggara,  sehingga 

 dengan  perkembangan  e-commerce  ini  dapat 

 membuat  UKM  Indonesia  sebagai  sebuah 

 batu  loncatan  untuk  memajukan 

 perekonomian  Indonesia  agar  dapat 

 menyaingi  dan  juga  sejajar  dengan 

 negara-negara  lain  di  Asia  Tenggara.  Salah 

 satunya  seperti  Go-Jek  dan  juga  Tokopedia 

 yang  merupakan  pionir  dari  perkembangan 

 e-commerce  di  Indonesia  yang  saat  ini  telah 
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 berkembang  pesat  di  Indonesia  dan 

 banyak  digunakan  oleh  hampir  seluruh 

 masyarakat  Indonesia.  Mengapa  masih 

 dikatakan  “hampir”  dikarenakan  belum 

 semua  wilayah  di  Indonesia  mendapatkan 

 akses  internet  dan  juga  faktor  penentu 

 lainnya  yaitu  tidak  semua  masyarakat 

 Indonesia  paham  menggunakan  gawai  atau 

 gadget  dikarenakan  kurangnya  pengaruh 

 globalisasi  pada  wilayah-wilayah  yang 

 berada  jauh  di  pedalaman  Indonesia, 

 mengingat  bahwa  Indonesia  merupakan 

 negara  kepulauan  dengan  luas  wilayah 

 yang  sangat  besar  dan  terbentang  dari 

 Sabang  sampai  Merauke.  Kemudian  faktor 

 lain  juga  Indonesia  merupakan  negara 

 dengan  keragaman  suku,  budaya,  ras,  dan 

 agama,  sehingga  membuat  masyarakat 

 Indonesia  mempunyai  pemahaman  dan 

 keyakinan  yang  berbeda  terhadap 

 pandangan  mereka  akan  dunia  luar.  Hal  ini 

 juga  yang  menyebabkan  proses  globalisasi 

 dan  normalisasi  perkembangan  e-commerce 

 di  seluruh  wilayah  Indonesia  menjadi 

 terhambat.  Namun,  kehadiran  Go-Jek  dan 

 Tokopedia  serta  e-commerce  buatan  asli  anak 

 bangsa  lainnya  diharapkan  dapat 

 membantu  perkembangan  dan  penyebaran 

 serta  normalisasi  e-commerce  di  seluruh 

 wilayah Indonesia. 

 Go-Jek  merupakan  salah  satu 

 e-commerce  buatan  karya  anak  bangsa 

 Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang 

 transportasi  dan  kebutuhan  hidup  lainnya 

 dan  Go-Jek  juga  sangat  berperan  dalam 

 membantu  perekonomian  rakyat  Indonesia 

 salah  satu  contohnya  seperti  seorang  driver 

 Go-jek  yang  terbantu  dengan  kehadiran 

 Go-Jek  ini  dalam  mencari  penghasilan 

 untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Tidak 

 hanya  itu,  masifnya  perkembangan 

 e-commerce  di  Indonesia  juga  membuat 

 pemerintah  berusaha  mencari  cara  untuk 

 memenuhi  tuntutan  perkembangan 

 ekonomi  dan  teknologi  yang  sedang  terjadi 

 dengan  cara  menerapkan  pajak  pada 

 e-commerce  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini, 

 mengingat  bahwa  keuntungan  yang 

 dihasilkan  pada  e-commerce  sangatlah  besar 

 dan  pemerintah  akan  mendapatkan  pajak 

 yang  sangat  besar  pula  apabila  dapat 

 menerapkan  sistem  pajak  pada  e-commerce 

 untuk  membantu  pemerintah  dalam 

 mendapatkan  dana  APBN  guna 

 meningkatkan  aspek  pembangunan, 

 perekonomian,  dan  juga  kesejahteraan 

 serta  pemerataan  secara  menyeluruh 

 terhadap  aspek-aspek  lapisan  yang  ada  di 

 Indonesia.  Maka  dari  itu,  kehadiran  Go-Jek 

 dan  penerapan  pajak  pada  e-commerce  di 

 Indonesia  akan  sangat  membantu 

 perekonomian  masyarakat  Indonesia  dan 

 juga  membantu  mempermudah 

 pembangunan  negara,  terutama  untuk 

 masyarakat  ekonomi  kelas  menengah 

 kebawah.  Sebelum  membahas  lebih  jauh 

 terkait  hal  ini,  perlu  dipahami  terlebih 

 dahulu  seluk-beluk  mengenai  e-commerce 
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 untuk  memahami  korelasi  penggunaan 

 pajak  pada  e-commerce  di  Indonesia.  Berikut 

 merupakan  penjelasan  e-commerce  secara 

 lebih  jelas  dan  mendalam  untuk 

 mempermudah  dalam  memahami 

 pengertian  e-commerce  dari  segala  aspeknya 

 dan  juga  memahami  korelasi  antara  pajak 

 dan  e-commerce  di Indonesia. 

 Kehadiran  e-commerce  ,  mampu 

 mengubah  cara  pandang  masyarakat 

 terhadap  budaya  konsumtif.  Pembelian 

 suatu  produk  bukan  lagi  untuk 

 memenuhi  kebutuhan,  melainkan  karena 

 keinginan,  dimana  use  value  (nilai  guna) 

 berubah  menjadi  exchange  value  (nilai 

 tukar).  Misalnya  orang  lebih  mau 

 membeli  televisi  daripada  buku  artinya 

 orang  membeli  produk  yang  tidak 

 terlalu  bermanfaat  karena  adanya 

 trigger  atau  sebuah  rangsangan  untuk 

 memiliki  produk  melalui  bisnis  online  . 

 E-commerce  difasilitasi  oleh  perkembangan 

 teknologi  informasi  melalui  jaringan 

 komunikasi  dunia  virtual.  Faktanya 

 adalah  masyarakat  bertransaksi  secara 

 online  tidak  lagi  harus  secara  konvensional. 

 Menurut  Adji  Gunawan,  Associate  Partner 

 dan  Technology  Competency  Group  Head 

 Andersen  Consulting  ,  secara  umum  ada  tiga 

 tahapan  menuju  e-commerce  ,  yakni:  presence 

 (kehadiran), interaktivitas dan transaksi. 

 Transaksi  e-commerce  menyajikan 

 tiga  tahapan,  Pertama  presensi  atau 

 kehadiran  merupakan  aspek  krusial 

 ketika  berlangsungnya  transaksi  secara 

 e-commerce  yakni  menghadirkan  penjual  dan 

 pembeli  dalam  dunia  virtual  atau  belanja 

 secara  online  meskipun  terbatas  pada 

 pertemuan  fisik.  Kedua,  interaktivitas. 

 Artinya  aktivitas  yang  terhubung  dalam 

 beberapa  tahapan.  Berawal  dalam 

 pemesanan  barang  memanfaatkan  situs 

 jejaring  sosial  lalu  mentransfer  dana 

 sesuai  pesanan  dan  penjual 

 mengirimkan  barang  yang  dipesan  lalu 

 pembeli  atau  pemesan  mengkonfirmasi 

 kembali  ketika  barang  sudah  sampai  ke 

 konsumen.  Hal  tersebut  memperlihatkan 

 proses  komunikasi  melalui  transaksi 

 secara  online  .  Ketiga  transaksi, 

 dipresentasikan  pada  saat  berlangsungnya 

 proses  komunikasi.  Kenyataanya  adalah 

 penggunaan  e-commerce  memberikan 

 dampak  budaya  pada  masyarakat  secara 

 unik  berbeda  dengan  proses  belanja 

 konvensional. 

 E-commerce  (sistem  belanja  online) 

 merupakan  keadaan  hiperrealitas  yang 

 membuat  masyarakat  modern  menjadi 

 berlebihan  dalam  pola  mengkonsumsi 

 sesuatu  yang  tidak  jelas  esensinya. 

 Kebanyakan  dari  masyarakat  ini 

 mengkonsumsi  bukan  karena 

 kebutuhan  ekonominya  melainkan  karena 

 pengaruh  model-model  dari  simulasi 

 yang  menyebabkan  gaya  hidup 
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 masyarakat  menjadi  berbeda.  Media 

 membuat  masyarakat  jauh  dari 

 kenyataan.  Masyarakat  secara  tidak  sadar 

 terpengaruh  oleh  simulasi  dan  tanda 

 (simulacra)  yang  ada  di  tengah 

 kehidupan  kita  seperti  pada  kehadiran 

 e-commerce  telah  menggeser  pada  era 

 digital  sehingga  menstimulasi  khalayak 

 untuk  lebih  konsumtif.  Konsumsi  yang 

 digunakan  bukan  lagi  pada  tahapan  use 

 value  tapi bergeser pada  exchange value  . 

 1.  Mekanisme  Transaksi  pada 

 E-Commerce 

 Mekanisme  transaksi  elektronik 

 dengan  e-commerce  dimulai  dengan  adanya 

 penawaran  suatu  produk  tertentu  oleh 

 penjual  misalnya  bertempat  kedudukan  di 

 USA  di  suatu  website  melalui  server  yang 

 berada  di  Indonesia  misalnya  detik.com. 

 Apabila  konsumen  Indonesia  melakukan 

 pembelian,  maka  konsumen  tersebut  akan 

 mengisi  order  mail  yang  telah  disediakan 

 oleh  pihak  penjual.  Adapun  cara  transaksi 

 pada  e-commerce  ,  permintaan  pelanggan 

 dikirim  ke  pedagang,  kemudian  setelah 

 diterima  oleh  pedagang  dan  diverifikasi 

 oleh  pedagang,  kemudian  pelanggan  yang 

 melakukan  pembayaran  yang  kemudian 

 akan  masuk  ke  server  pembayaran. 

 Pembayaran  dapat  dilakukan  melalui  kartu 

 kredit,  smart  cards  ,  rekening  bank,  dan 

 sebagainya.  PayPal  adalah  salah  satu  alat 

 pembayaran  (  Payment  processors  ) 

 menggunakan  internet  yang  terbanyak 

 digunakan  didunia  dan  teraman.  Pengguna 

 internet  dapat  membeli  barang  di  ebay, 

 lisensi  software  original,  keanggotaan  situs, 

 urusan  bisnis,  mengirim  dan  menerima 

 donasi/sumbangan,  mengirim  uang  ke 

 pengguna  PayPal  lain  di  seluruh  dunia  dan 

 banyak  fungsi  lainnya  dengan  mudah  dan 

 otomatis  menggunakan  internet.  PayPal 

 mengatasi  kekurangan  dalam  pengiriman 

 uang  tradisional  seperti  Cek  atau  Money 

 Order  yang  prosesnya  dapat  memakan 

 waktu  PayPal  seperti  rekening  bank, 

 pertama  anda  membuat  account  ,  lalu 

 mengisi  account  tersebut  dengan  dana  dari 

 kartu  kredit  atau  transferan  dana  dari 

 account  PayPal  orang  lain  ke  balance  PayPal 

 anda,  dan  anda  sudah  dapat  menggunakan 

 account  PayPal  untuk  bertransaksi.  Berikut 

 adalah  kartu  kredit  di  Indonesia  yang 

 sudah  dicoba  dan  diterima  oleh  Paypal: 

 HSBC  Visa,  BNI  Visa,  Mandiri  Visa, 

 Citibank  Mastercard,  BCA  Mastercard, 

 BRI Mastercard. 

 2.  Tahapan-Tahapan  Pelaksanaan 

 Transaksi pada  E-Commerce  . 

 Adapun  tahapan-tahapan  dalam 

 transaksi  e-commerce  , antara lain: 

 1.  E-customer  dan  e-merchant  bertemu 

 dalam  dunia  maya  melalui  server 

 yang  disewa  dari  Internet  Server 

 Provider  (ISP) oleh  e-merchant. 
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 2.  Transaksi  melalui  e-commerce  disertai 

 term  of  use  dan  sales  term  condition  atau 

 klausula  standar,  yang  pada 

 umumnya  e-merchant  telah 

 meletakkan  klausula  kesepakatan 

 pada  website  -nya,  sedangkan  e-customer 

 jika  berminat  tinggal  memilih 

 tombol  accept  atau menerima. 

 3.  Penerimaan  e-customer  melalui 

 mekanisme  “klik”  tersebut  sebagai 

 perwujudan  dari  kesepakatan  yang 

 tentunya mengikat pihak  e-merchant. 

 4.  Pada  saat  kedua  belah  pihak 

 mencapai  kesepakatan,  kemudian 

 diikuti  dengan  proses  pembayaran, 

 yang  melibatkan  dua  bank  perantara 

 dari  masing-masing  pihak  yaitu 

 acquiring  merchant  bank  dan  issuing 

 customer  bank  .  Prosedurnya  e-customer 

 memerintahkan  kepada  issuing 

 customer  bank  untuk  dan  atas  nama 

 e-customer  melakukan  sejumlah 

 pembayaran  atas  harga  barang 

 kepada  acquiring  merchant  bank  yang 

 ditujukan kepada  e-merchant. 

 5.  Setelah  proses  pembayaran  selesai 

 kemudian  diikuti  dengan  proses 

 pemenuhan  prestasi  oleh  pihak 

 e-merchant  berupa  pengiriman  barang 

 sesuai  dengan  kesepakatan 

 mengenai  saat  penyerahan  dan 

 spesifikasi barang. 

 Kemudian,  langkah  pertama  yang 

 biasa  dilakukan  konsumen  adalah  mencari 

 produk  atau  jasa  yang  diinginkan  di 

 internet  dengan  cara  melakukan  browsing 

 terhadap  situs-situs  perusahaan  yang  ada. 

 Melalui  online  catalog  -nya,  konsumen 

 kemudian  menentukan  barang-barang  yang 

 ingin  dibelinya.  Setelah  selesai 

 “memasukkan”  semua  barang  (pesanan 

 dalam  bentuk  informasi)  ke  dalam  digital 

 cart  (kereta  dorong  digital),  maka  tibalah 

 saatnya  untuk  melakukan  pembayaran 

 (seperti  halnya  membawa  kereta  dorong  ke 

 kasir  di  sebuah  supermarket  ).  Langkah 

 selanjutnya  adalah  konsumen  berhadapan 

 dengan  sebuah  halaman  situs  yang 

 menanyakan  berbagai  informasi 

 sehubungan  dengan  proses  pembayaran 

 yang  ingin  dilakukan.  Informasi  yang  biasa 

 ditanyakan  sehubungan  dengan  aktivitas  ini 

 adalah sebagai berikut: 

 1.  Cara  pembayaran  yang  ingin 

 dilakukan,  seperti:  transfer,  kartu 

 kredit,  kartu  debit,  cek  personal,  dan 

 lain  sebagainya.  Jika  menggunakan 

 kartu  kredit  misalnya,  informasi  lain 

 kerap  ditanyakan,  seperti  nama  yang 

 tercantum  dalam  kartu,  nomor  kartu, 

 expire  date,  dan  lain  sebagainya. 

 Contoh  lain  adalah  jika  menggunakan 

 cek  personal,  biasanya  selain  nomor 

 cek,  ditanyakan  pula  nama  dan  alamat 

 bank yang mengeluarkan cek tersebut. 
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 2.  Data  atau  informasi  pribadi  dari  yang 

 melakukan  transaksi,  seperti:  nama, 

 alamat,  nomor  telepon,  alamat 

 penagihan,  dan  lain  sebagainya.  Jika 

 konsumen  ingin  melakukan 

 pembayaran  dengan  metode  lain, 

 seperti  digital  cash  atau  electronic 

 check  misalnya,  konsumen  diminta 

 untuk  mengisi  username  dan 

 password  terkait  sebagai  bukti  otentik 

 transaksi melalui internet. 

 3.  Bagi  perusahaan  yang 

 memperbolehkan  konsumennya 

 untuk  melakukan  pembayaran 

 beberapa  kali  (cicilan),  biasanya  akan 

 ditanyakan  pula  termin  pembayaran 

 yang dikehendaki. 

 Setelah  konsumen  mengisi 

 formulir  elektronik  tersebut,  maka 

 perusahaan  yang  memiliki  situs  akan 

 melakukan  pengecekan  berdasarkan 

 informasi  pembayaran  yang  telah 

 dimasukkan  ke  dalam  sistem.  Melalui 

 sebuah  sistem  gateway  (fasilitas  yang 

 menghubungkan  dua  atau  lebih  sistem 

 jaringan  komputer  yang  berbeda), 

 perusahaan  akan  melakukan  pengecekan 

 (otorisasi)  terhadap  bank  atau  lembaga 

 keuangan  yang  berasosiasi  terhadap 

 medium  pembayaran  yang  dipilih  oleh 

 konsumen  (misalnya  menghubungi  Visa 

 atau  Mastercard  untuk  jenis  pembayaran 

 kartu  kredit).  Lembaga  keuangan  yang 

 terkait  kemudian  akan  melakukan  proses 

 otorisasi  dan  verifikasi  terhadap  berbagai 

 hal,  seperti:  ketersediaan  dana,  validitas 

 medium  pembayaran,  kebenaran  informasi, 

 dan  lain  sebagainya.  Jika  metode 

 pembayaran  yang  dipilih  melibatkan  lebih 

 dari  satu  bank  atau  lembaga  keuangan, 

 proses  otorisasi  dan  verifikasi  akan 

 dilakukan  secara  elektronik  melalui 

 jaringan  komputer  antar  bank  atau  lembaga 

 keuangan  yang  ada.  Hasil  dari  proses 

 otorisasi  dan  verifikasi  di  atas  secara 

 otomatis  akan  diinformasikan  kepada 

 pelanggan  melalui  situs  perusahaan.  Jika 

 otorisasi  dan  verifikasi  berhasil,  maka 

 konsumen  dapat  melakukan  proses 

 berikutnya  (menunggu  barang  dikirimkan 

 secara  fisik  ke  lokasi  konsumen  atau 

 konsumen  dapat  melakukan  download 

 terhadap  produk-produk  digital).  Jika 

 otorisasi  dan  verifikasi  gagal,  maka  pesan 

 kegagalan  tersebut  akan  diberitahukan 

 melalui  situs  yang  sama.  Berbagai  cara 

 biasa  dilakukan  oleh  perusahaan  maupun 

 bank  untuk  membuktikan  kepada 

 konsumen  bahwa  proses  pembayaran  telah 

 dilakukan dengan baik, seperti: 

 1.  Pemberitahuan  melalui  email 

 mengenai  status  transaksi  jual  beli 

 produk atau jasa yang telah dilakukan; 

 2.  Pengiriman  dokumen  elektronik 

 melalui  email  atau  situs  terkait  yang 

 berisi  “berita  acara”  jual-beli  dan 

 kwitansi  pembelian  yang  merinci  jenis 

 produk  atau  jasa  yang  dibeli  berikut 
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 detail  mengenai  metode  pembayaran 

 yang telah dilakukan; 

 3.  Pengiriman  kwitansi  pembayaran 

 melalui  kurir  ke  alamat  atau  lokasi 

 konsumen; 

 4.  Pencatatan  transaksi  pembayaran 

 oleh  bank  atau  lembaga  keuangan 

 yang  laporannya  akan  diberikan 

 secara  periodik  pada  akhir  bulan;  dan 

 lain sebagainya. 

 Menyangkut  transaksi 

 pembayaran  melalui  internet,  terdapat 

 prinsip-prinsip  yang  harus  diperhatikan 

 dengan  sungguh-sungguh  oleh  mereka 

 yang  mengembangkan  sistem  e-commerce, 

 yaitu: 

 1.  Security  ,  data  atau  informasi  yang 

 berhubungan  dengan  hal-hal  sensitif 

 semacam  nomor  kartu  kredit  dan 

 password  tidak  boleh  sampai  “dicuri” 

 oleh  yang  tidak  berhak,  karena  dapat 

 disalahgunakan di kemudian hari; 

 2.  Confidentiality  ,  perusahaan  harus  dapat 

 menjamin  bahwa  tidak  ada  pihak  lain 

 yang  mengetahui  terjadinya  transaksi 

 jual  beli  dan  pembayaran,  kecuali 

 pihak-pihak  yang  memang  secara 

 hukum  harus  mengetahuinya 

 (misalnya bank); 

 3.  Integrity  ,  sistem  harus  dapat  menjamin 

 adanya  keabsahan  dalam  proses  jual 

 beli,  yaitu  harga  yang  tercantum  dan 

 dibayarkan  hanya  berlaku  untuk  jenis 

 produk  atau  jasa  yang  telah  dibeli  dan 

 disetujui bersama; 

 4.  Authentication  ,  proses  pengecekan 

 kebenaran  dimana  pembeli  maupun 

 penjual  merupakan  mereka  yang 

 benar-benar  berhak  melakukan 

 transaksi  seperti  yang  dinyatakan 

 oleh masing-masing pihak; 

 5.  Authorization  ,  mekanisme  untuk 

 melakukan  pengecekan  terhadap 

 keabsahan  dan  kemampuan  seorang 

 konsumen  untuk  melakukan 

 pembelian  (adanya  dana  yang 

 diperlukan  untuk  melakukan 

 transaksi jual beli); dan 

 6.  Assurance  ,  kondisi  dimana  konsumen 

 yakin  bahwa  perusahaan  e-commerce 

 yang  ada  benar-benar  berkompeten 

 untuk  melakukan  transaksi  jual  beli 

 melalui  internet  (tidak  melanggar 

 hukum,  memiliki  sistem  yang  aman, 

 dan sebagainya). 

 B.  Government  to  Citizen  (G2C) 
 sebagai Bentuk dari  E-Government 

 Sistem  e-government  kini  telah 

 diaplikasikan  di  berbagai  instansi 

 pemerintahan.  Adanya  sistem  ini 

 merupakan  pemanfaatan  dari  teknologi 

 dan  informasi  yang  bertujuan  untuk 

 meningkatkan  efisiensi  kinerja  pemerintah 

 dalam  memberikan  pelayanan  publik 

 kepada  masyarakat  yang  lebih  baik  dan 

 menjangkau  lapisan  masyarakat  secara 
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 menyeluruh.  Salah  satu  model  dari  sistem 

 ini  adalah  Government-to-Citizen  (G2C), 

 yaitu  penyampaian  layanan  publik  dan 

 informasi  bersifat  satu  arah  oleh 

 pemerintah  ke  masyarakat.  [1]  G2C 

 mencakup  penyebaran  informasi  kepada 

 masyarakat,  layanan  dasar  masyarakat 

 seperti  pembaruan  surat  izin,  pemesanan 

 akta  kelahiran/kematian/pernikahan,  dan 

 pembayaran  pajak  pendapatan,  yang 

 membantu  masyarakat  untuk  pelayanan 

 dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan, 

 informasi  rumah  sakit,  perpustakaan,  dan 

 lain-lain.  [2]  Menurut  Bonham  bahwa 

 penyelenggaraan  e-government  sektor  G2C 

 diharapkan  dapat  mendorong  masyarakat 

 terlibat  dan  berpartisipasi  terhadap  proses 

 politik  melalui  forum  diskusi  secara 

 online,  sedangkan  melalui   e-service 

 (pendaftaran  paspor  online  ,  pendaftaran 

 jaminan  fidusia)  memberikan  kesempatan 

 untuk  beraktivitas  melalui  pelayanan 

 ataupun  konsultasi  secara  individual, 

 kemudian pada sektor  e-knowledge. 

 Kelebihan  dari  adanya  layanan 

 e-government  sector  G2C  adalah  dapat  diakses 

 kapan  saja  dan  di  mana  saja.  Masyarakat 

 akan  semakin  mudah  dalam  menggunakan 

 layanan  pemerintah  dalam  pengurusan 

 dokumen  penting  dan  lainnya  dengan 

 sistem  online.  Jika  fasilitas,  infrastruktur, 

 dan  tingkat  pendidikan  masyarakat  telah 

 maju,  maka  model  G2C  akan  sangat 

 mempermudah  segala  urusan  kenegaraan, 

 dikarenakan  adanya  komunikasi  dua  arah 

 yang  memungkinkan  warga  untuk 

 mengirim  pesan  langsung  dengan 

 administrator  publik  dan  memberikan 

 suara  elektronik  jarak  jauh,  serta  voting 

 opini instan. 

 Model  G2C  memandang 

 pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  dan 

 warga  negara  sebagai  pelanggan.  Namun, 

 tujuan  memecahkan  masalah  pelanggan 

 adalah  yang  terpenting.  Model  ini 

 menyerupai  perusahaan  dan 

 pelanggannya.  Pelanggan  dapat 

 menyelesaikan  keluhan  tepat  waktu.  Ini 

 membawa  transparansi  ke  sistem  dan 

 mengklarifikasi  aplikasi  untuk 

 memecahkan  masalah  ini.  Layanan  utilitas 

 yang  disediakan  pemerintah  seperti 

 transportasi  perkotaan,  polisi,  militer,  dan 

 perlindungan  sumber  daya  alam  adalah 

 contoh  penerapan  model  e-governance  G2C. 

 Sebagai  penyedia  layanan,  pemerintah 

 bertanggung  jawab  untuk  menyediakan 

 layanan  secara  efisien  dan  ekonomis  untuk 

 meminimalkan  dampak  negatif.  Penelitian 

 lainnya  yang  dilakukan  oleh  Jayanti,  pada 

 penelitiannya  yang  berjudul  State  of  Art: 

 Riset  Pengembangan  e-government 

 dinyatakan  bahwa  penerapan 

 pengembangan  e-government 

 dimaksudkan  bukan  saja  untuk 

 memperlancar  komunikasi,  pertukaran 

 informasi  dan  pelaksanaan  koordinasi 

 antar  instansi  pemerintah  (G2G),  tetapi 
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 juga  meningkatkan  kerjasama  dan 

 pelayanan  kepada  sektor  swasta  (G2B) 

 dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan 

 kepada  masyarakat  (G2C),  sehingga 

 tercipta  tata  pemerintahan  yang  baik, 

 efektif, dan efisien.  80 

 Inpres  No.  3  Tahun  2003  Tentang 

 Kebijakan  dan  Strategi  Nasional 

 Pengembangan  e-government  dan  Permen 

 Kominfo  No. 

 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 

 Tentang  Panduan  Umum  Tata  Kelola 

 Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi 

 Nasional,  jika  diimplementasikan,  meliputi 

 tahap  perencanaan,  manajemen,  realisasi 

 dan  pengoperasian,  pemeliharaan,  serta 

 monitoring dan evaluasi. 

 Ketentuan Pajak  E-Commerce  sebagai 

 Implementasi dari G2C 

 Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan 

 di  atas,  pemerintah  melalui  konsep  G2C, 

 memberikan  perhatian  khusus  pada 

 kemajuan  teknologi,  tak  terkecuali  dalam 

 hal  jual  beli  online  .  Dimulai  dari  era  ketika 

 orang  berbelanja  melalui  sistem  barter  dan 

 berevolusi  menjadi  pasar  tradisional, 

 hingga  era  ketika  orang  dapat  berbelanja 

 apa  saja  yang  diinginkan  hanya  dengan 

 sekali  “klik”  melalui  rumah.  Adanya 

 perubahan  transaksi  tersebut, 

 80  Ni  Ketut  Dewi  Ari  Jayanti,  Model  e-Government 
 Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Pelayanan  kepada 
 Masyarakat  ,  Vol.6, No.2, 2017, Hlm, 3. 

 mengindikasikan  bahwa  aktivitas  jual  beli 

 —  yang  sudah  ada  sejak  dahulu  bahkan 

 telah  menjadi  budaya  di  Indonesia  —  pun 

 menjadi  semakin  mudah  dengan  adanya 

 peran  dari  teknologi.  Adanya  kehadiran 

 teknologi  tidak  hanya  mengubah  pola  jual 

 beli,  tetapi  juga  memperluas  ruang  lingkup 

 jual  beli  di  masyarakat,  yakni  yang  tadinya 

 hanya  dapat  membeli  barang  di 

 lingkungan  sekitar,  diperluas  sehingga 

 masyarakat  dapat  membeli  atau  menjual 

 barang  lintas  negara.  Berbagai  kemudahan 

 tersebut  tentunya  meningkatkan  hasrat 

 konsumtif  di  masyarakat,  sehingga  secara 

 otomatis  meningkatkan  angka  produksi 

 barang  di  Indonesia.  Hal  itu  dapat 

 dibuktikan  dengan  dengan  adanya 

 peningkatan  omset  dari  e-commerce  yang 

 mencapai  260  juta  dollar  AS  atau  sekitar 

 2,7  triliun  rupiah  pada  2012  dan  akan 

 terus  meningkat  setiap  tahun.  Tak  hanya 

 itu,  menurut  data  internal  SIRCLO, 

 disebutkan  bahwa  jumlah  pemesanan  akan 

 F&B  (  food  &  beverage  )  meningkat  sebesar 

 143%  di  e-commerce  sepanjang  bulan 

 Februari hingga Maret 2020. 

 Melihat  adanya  peningkatan 

 aktivitas  ekonomi  digital  di  Indonesia, 

 pemerintah  pun  menyadari  akan  tingginya 

 pendapatan  yang  akan  didapat  melalui 

 pajak  yang  dikenakan  pada  transaksi  online  . 

 Oleh  karena  itu,  Direktorat  Jenderal  Pajak 

 (selanjutnya  disebut  “DJP”)  langsung 
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 mengembangkan  sistem  administrasi 

 perpajakan  berbasis  e-government  dalam 

 bentuk  e-system,  seperti  e-registration  ,  e-spt  , 

 e-filing  ,  dan  e-billing  (Widjaja  &  Siagian, 

 2017).  Diadakannya  e-system  tersebut 

 tentunya  bertujuan  untuk  meningkatkan 

 kualitas  pelayanan  pajak  bagi  wajib  pajak 

 dengan  menggunakan  bantuan  teknologi 

 informasi.  Adapun  fungsi  dari 

 masing-masing  e-system  tersebut  di 

 antaranya:  (1)  E-registration  yang  berfungsi 

 untuk  mempermudah  pendaftaran  NPWP 

 dan  pengukuhan  pengusaha  kena  pajak 

 untuk  berkonsultasi  mengenai  pajak  online  ; 

 (2)  e-filing  yang  bertujuan  untuk 

 melaporkan  surat  pemberitahuan  serta 

 pembayaran  pajak  secara  elektronik;  (3) 

    e-SPT  online  ,  sebagaimana  namanya, 

 merupakan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan 

 Elektronik.  Melalui  e-spt  ,  masyarakat  saat 

 ini  sudah  dapat  melaporkan  pajak 

 penghasilannya  (PPh)  bisa  dilakukan 

 melalui  aplikasi;  (4)  e-filing  adalah  suatu 

 cara  atau  proses  penyampaian  SPT 

 elektronik  (  e-spt  )  yang  dilakukan  secara  real 

 time  melalui  teknologi  informasi;  (5) 

 e-billing  merupakan  sebuah  proses 

 pembayaran  pajak  yang  dilakukan  melalui 

 media  elektronik  dengan  menggunakan 

 kode  billing  yang  dapat  dibuat  melalui 

 website  resmi  DJP  atau  melalui  layanan 

 Pajakku sebagai mitra strategis DJP. 

 Akan  tetapi,  perlu  diperhatikan 

 kembali  terkait  ada  atau  tidaknya  utang 

 pajak  yang  dihasilkan  melalui  perdagangan 

 online  sebelum  menerapkan  kebijakan 

 tersebut,  mengingat  bagian  terpenting  dari 

 pengenaan  pajak  bagi  suatu  barang  ialah 

 terdapatnya  utang  pajak.  Mengenai 

 pengertian  dari  utang  pajak  sendiri  tidak 

 terlepas  dari  adanya  pengertian  bahwa 

 pajak  tersebut  merupakan  utang,  yakni 

 utang  anggota  masyarakat  kepada 

 masyarakat  itu  sendiri.  81  Lebih  lanjut, 

 terdapat  dua  faktor  untuk  menentukan 

 dikenakan  atau  tidaknya  utang  pajak  pada 

 suatu  perdagangan  online  .  Lebih  lanjut, 

 terdapat  dua  faktor  untuk  menentukan 

 dikenakan  atau  tidaknya  utang  pajak  pada 

 suatu  perdagangan  online  .  Pertama, 

 terdapat  pandangan  materiil  yang 

 menyebutkan  bahwa  utang  pajak  timbul 

 karena  adanya  tatbestand  (keadaan, 

 peristiwa,  atau  perbuatan  yang  menurut 

 ketentuan  undang-undang  dapat 

 dikenakan  pajak  ).  Dalam  hal  ini,  untuk 

 mengetahui  utang  pajak  dapat  dikenakan 

 atau  tidaknya  hanya  perlu  melihat  dari  ada 

 atau  tidaknya  tatbestand  ,  sehingga  tidak 

 perlu  melihat  fiskus  sudah  atau  belum 

 dalam  menentukan  Surat  Ketetapan  Pajak 

 (selanjutnya  disebut  “SKP”)  82  .  Di  sisi  lain, 

 faktor  kedua  atau  faktor  formil 

 menyebutkan  bahwa  utang  pajak  akan 

 82  Leonard  Makalalag,  Pengenaan  Pajak  Penghasilan 
 Terhadap  Pengusaha  Dalam  Transaksi  Perdagangan 
 Online  (  E-Commerce  ),  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal 
 Opinion, Year 2016, Vol. 4: 3. 

 81  Rochmat  Sumitro,  Asas  dan  Dasar  Perpajakan  . 
 Bandung: Eresco, 1990 
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 timbul  ketika  telah  ada  SKP  dari  fiskus 

 pajak.  Berdasarkan  faktor  ini,  meskipun 

 dalam  UU  layak  dikenakan  pajak  karena 

 terdapat  tatbestand  ,  transaksi  online  tetap 

 tidak  bisa  dikenakan  utang  pajak  jika  tidak 

 ada  SKP  dari  fiskus  pajak.  Kendati 

 demikian,  perdagangan  online  tersebut 

 belum  menghasilkan  utang  pajak  jika 

 ditinjau  dari  faktor  materiil.  Hal  tersebut 

 disebabkan  karena  tidak  adanya  dasar 

 hukum  yang  spesifik  terkait  pengenaan 

 pajak  pada  jual  beli  online  ,  sehingga  belum 

 ada  tindakan  juga  dari  fiskus  dalam 

 mengeluarkan  SKP.  Meskipun  demikian, 

 lain  halnya  apabila  meninjau  poin  tersebut 

 dari  faktor  formil.  Dengan  mengacu  pada 

 tatbestand  (perbuatan,  keadaan,  dan 

 peristiwa),  maka  pelaku  jual  beli  online 

 dapat  dikenakan  pajak.  Lebih  lanjut, 

 tatbestand  dinilai  memiliki  korelasi  yang 

 kuat  dengan  Pajak  Pertambahan  Nilai 

 (selanjutnya  disebut  “PPN”).  Alasannya 

 ialah  karena  yang  menjadi  salah  satu 

 karakteristik  dari  PPN  adalah  pajak 

 objektif,  mengingat  tatbestand  memiliki 

 definisi  yang  merujuk  pada  peristiwa, 

 keadaan,  atau  perbuatan  hukum  yang 

 menurut  UU  dapat  dikenakan  pajak  atau 

 biasa disebut sebagai objek pajak. 

 Objek  pajak  sebagaimana  yang 

 dijelaskan  di  atas  tidak  hanya  berlaku  bagi 

 PPN  saja,  tetapi  juga  pada  Pajak 

 Penghasilan  (selanjutnya  disebut  “PPh”). 

 Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang 

 Perubahan  Keempat  Atas 

 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan  (selanjutnya 

 disebut  “UU  PPh”),  disebutkan  bahwa 

 pasal  ini  membuka  ruang  bagi  jenis 

 penghasilan  dengan  nama  dan  dalam 

 bentuk  apa  pun  untuk  dikenakan  PPh, 

 sehingga  penghasilan  yang  diterima  oleh 

 pedagang  e-commerce  merupakan  objek 

 PPh.  Tidak  sampai  di  situ,  setiap 

 penghasilan  yang  merupakan  objek 

 pemotongan/pemungutan  PPh  wajib 

 dipotong/dipungut  oleh  pemberi 

 penghasilan  dalam  hal  pemberi 

 penghasilan  tersebut  merupakan  Wajib 

 Pajak  Badan  atau  Wajib  Pajak  Orang 

 Pribadi.  Kembali  kepada  PPN,  seluruh 

 pelaku  e-commerce  (baik  penjual  maupun 

 penyedia  toko  online/  classified  ads  )  yang 

 melakukan  penjualan/penyerahan  Barang 

 Kena  Pajak/Jasa  Kena  Pajak  (BKP/JKP) 

 lebih  dari  Rp  4,8  miliar  setahun  wajib 

 dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena 

 Pajak.  83 

 Selain  yang  diatur  dalam  UU  PPh 

 dan  UU  PPN,  otoritas  pajak  telah 

 mengeluarkan  kebijakan  perihal 

 83  Pasal  3A  UU  PPN  juncto  Peraturan  Menteri 
 Keuangan  Nomor  197/PMK.03/2013  tentang 
 Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan 
 Nomor  68/PMK.03/2013  tentang  Batasan 
 Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 
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 perkembangan  e-commerce  di  Indonesia 

 melalui  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor 

 SE-62/PJ/2013  tentang  Penegasan 

 Ketentuan  Perpajakan  atas  Transaksi 

 E-commerce  (selanjutnya  disebut 

 “SE-62/PJ/2013”)  dan  Surat  Edaran 

 Dirjen  Pajak  Nomor  SE-06/PJ/2015 

 tentang  Pemotongan  dan/atau 

 Pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas 

 Transaksi  E-commerce  (selanjutnya  disebut 

 “SE-06/PJ/2015”).  Dalam 

 SE-62/PJ/2013,  disebutkan  bahwa 

 pengenaan  pajak  pada  industri  e-commerce 

 tidak  adanya  perbedaan  dengan  transaksi 

 jual  beli  offline  ,  sehingga  penetapan 

 pajaknya  adalah  sama  pada  umumnya. 

 Maka  dari  itu,  penghasilan  yang  diterima 

 oleh  pelaku  e-commerce  juga  merupakan 

 objek  PPh  sebagaimana  yang  tertera  pada 

 Pasal  4  UU  PPh.  84  Meskipun  demikian, 

 perlu  diperhatikan  kembali  bahwa  surat 

 edaran  tersebut  bukanlah  merupakan 

 peraturan  perundang-undangan, 

 melainkan  hanya  berbentuk 

 pemberitahuan,  penjelasan,  dan/atau 

 petunjuk  cara  melaksanakan  hal  tertentu 

 yang dianggap penting dan mendesak. 

 Berdasarkan  penjelasan  di  atas, 

 pemerintah  membentuk  Peraturan 

 Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 

 84  Badan  Kebijakan  Fiskal:  Kementerian  Keuangan 
 Republik  Indonesia.  “  Review  Ketentuan  Perpajakan 
 E-Commerce  di  Indonesia”. 
 https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/fil 
 e/Review_Ketentuan_Perpajakan_E-Commerce_di 
 _Indonesia.pdf  (Diakses 1 Oktober 2022). 

 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem 

 Elektronik  (selanjutnya  disebut  “PP 

 80/2019”)  yang  membahas  mengenai 

 perdagangan  melalui  sistem  elektronik. 

 Dalam  PP  80/2019,  tepatnya  di  Pasal  8, 

 ditegaskan  kembali  bahwa  perpajakan 

 pada  transaksi  e-commerce  menerapkan 

 kepada  ketentuan  dan  mekanisme  yang 

 sama  dengan  ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan.  Meskipun  begitu, 

 peraturan  tersebut  dinilai  masih  memiliki 

 banyak  kekurangan.  Misalnya  ialah 

 sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal 

 17  ayat  (1)  PP  80/2019  yang  mengatur 

 tentang  e-commerce  ,  baik  di  dalam  dan  di 

 luar  negeri  dilarang  menerima  pelaku 

 usaha  dalam  dan  luar  negeri  yang  tidak 

 memenuhi  persyaratan  tertentu  (seperti 

 izin  usaha,  izin  teknis,  NPWP,  tata 

 cara/petunjuk  praktik,  standarisasi  produk 

 barang  dan/atau  jasa  dan  hal-hal  lain  yang 

 mengikuti  ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan).  Jika  diperhatikan 

 memang  tidak  terlalu  terlihat  kekurangan 

 dalam  pasal  tersebut,  tetapi  nyatanya  pasal 

 tersebut  dapat  berpotensi  pada 

 terhambatnya  ekspansi,  pertumbuhan,  dan 

 efisiensi  e-commerce  .  Hal  ini  disebabkan 

 oleh  adanya  ketentuan  bahwa  peraturan 

 per-UU-an  di  Indonesia  hanyalah  acuan 

 yang  dianggap  sah  dan  tidak  melibatkan 

 peraturan-peraturan  lainnya,  seperti 

 ketentuan  yang  tertera  dalam  hukum 

 internasional  hingga  yurisdiksi  negara 
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 yang  bersangkutan.  Tidak  sampai  di  situ, 

 pada  Pasal  5  PP  80/2019,  disebutkan 

 bahwa  penjual  barang  dan/atau  jasa 

 temporal  dan  non-komersial  tidak 

 termasuk  pedagang.  Dalam  hal 

 non-komersial  di  sini  belum  adanya 

 penjelasan  yang  cukup  jelas  untuk 

 dipahami  terkait  ruang  lingkupnya,  baik 

 dari individu; badan; atau yang lainnya. 

 B.  Pro  dan  Kontra  Pengenaan 

 Pajak pada  E-Commerce 

 Kurangnya  dasar  hukum  perihal 

 pengenaan  pajak  pada  aktivitas  jual  beli 

 e-commerce  tentunya  menimbulkan  berbagai 

 pendapat  di  masyarakat.  Chou  (2013) 

 menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa 

 poin  yang  mendukung  diadakannya  pajak 

 pada  transaksi  e-commerce  .  Dalam  poin 

 tersebut,  disebutkan  bahwa  pajak 

 e-commerce  dinilai  dapat  mendukung 

 perkembangan  teknologi  informasi, 

 seperti  pengetahuan  akan  internet  di 

 kalangan  masyarakat.  Tak  hanya  itu,  Chou 

 juga  menyebutkan  bahwa  pengenaan 

 pajak  e-commerce  tidak  hanya  meningkatkan 

 penerimaan  pajak  negara,  tetapi  juga 

 karena  pertimbangan  keadilan  secara  luas. 

 Lebih  lanjut,  maksud  dari  pendapat 

 “pertimbangan  keadilan  secara  luas”  ialah 

 sejalan  dengan  adanya  upaya  untuk 

 pemerataan  pendidikan  akan  penggunaan 

 internet  dan  adanya  pengenaan  pajak  bagi 

 siapa  pun  yang  melakukan  aktivitas  jual 

 beli,  baik  secara  offline  maupun  online  . 

 Kemudian  apabila  membicarakan  terkait 

 pendapatan  negara,  tentu  saja  negara  akan 

 mendapatkan  pemasukan  yang  sangat 

 besar  melalui  pajak  e-commerce  ,  mengingat 

 maraknya  transaksi  secara  daring. 

 Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  adanya 

 penelitian  yang  dilakukan  oleh  McKinsey 

 &  Company  (2018)  yang  menyebutkan 

 bahwa  Indonesia  diperkirakan  memiliki 

 pasar  e-commerce  sebesar  5  miliar  dalam 

 perdagangan  formal  secara  daring,  dan 

 lebih  dari  3  miliar  untuk  perdagangan 

 informal  secara  daring.  Angka  tersebut 

 tentunya  bukanlah  angka  yang  kecil  dan 

 akan  sangat  menguntungkan  bagi  negara 

 apabila ingin dikenakan pajak. 

 Di  sisi  lain,  terdapat  pendapat 

 kontra  yang  menyebutkan  bahwa 

 pengenaan  pajak  e-commerce  akan 

 berdampak  pada  terhambatnya  ekspansi, 

 pertumbuhan,  dan  efisiensi  e-commerce 

 sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya. 

 Adanya  dampak  negatif  tersebut  juga 

 didasarkan  pada  kurang  mengikatnya 

 dasar  hukum  yang  mengatur;  serta 

 struktur  dan  sistem  pajak  di  Indonesia 

 yang  belum  jelas.  Ketua  idEA  (Asosiasi 

 e-commerce  Indonesia),  Ignasius  Untung, 

 juga  menyebutkan  bahwa  terdapat 

 beberapa  masalah  dari  adanya  pajak  bagi 

 e-commerce  di  Indonesia.  Masalah  tersebut, 

 di  antaranya:  (1)  kurangnya  sosialisasi 
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 terkait  aturan  tersebut.  Dengan  kurangnya 

 sosialisasi,  dikhawatirkan  terjadi 

 miskomunikasi  pada  masyarakat  yang 

 nantinya  akan  berujung  pada 

 terhambatnya  UMKM  di  Indonesia.  (2) 

 dikhawatirkan  dapat  mematikan 

 pengusaha  kecil  yang  masih  “coba-coba”. 

 Pernyataan  ini  berkaitan  dengan  kewajiban 

 pengusaha  untuk  memiliki  NPWP 

 sebagaimana  yang  tertera  pada  Pasal  17 

 ayat  (1)  PP  Nomor  80  Tahun  2019.  (3) 

 adanya  bias  antara  perdagangan  di  sosial 

 media  dan  e-commerce  .  Belum  adanya 

 peraturan  tentang  pengenaan  pajak  di 

 sosial  media  hanya  akan  membuat 

 pedagang  e-commerce  berpindah  ke  sosial 

 media,  dan  berpotensi  mematikan 

 e-commerce  . 

 Berdasarkan  adanya  dua  pendapat 

 yang  berbeda,  dapat  diambil  kesimpulan 

 bahwa  terdapat  tiga  asas  moral  yang 

 paling  penting  dalam  menanggapi  hal  ini, 

 yakni  keadilan,  kepastian  hukum,  dan 

 kemanfaatan.  Adapun  penjelasan  dari 

 ketiga  asas  tersebut  ialah  bahwa  peraturan 

 yang  beredar  di  masyarakat  haruslah 

 merupakan  peraturan  yang  jelas  dan  rigid, 

 sehingga  dapat  memberikan  keadilan  di 

 masyarakat.  Lebih  lanjut,  dengan  adanya 

 keadilan  tersebut  dipastikan  juga  akan 

 memberikan  manfaat  yang  besar  bagi 

 seluruh  lapisan  masyarakat.  Meskipun 

 begitu,  perlu  dipertimbangkan  juga  bahwa 

 harapan  akan  peraturan  perpajakan  bagi 

 e-commerce  yang  membawa  kepastian 

 hukum  justru  berpotensi  menimbulkan 

 gesekan  antara  keadilan  dan  kesejahteraan 

 karena  adanya  perbedaan  tuntutan 

 dan/atau  perubahan  dalam 

 pelaksanaannya.  Dalam  hal  ini,  diperlukan 

 asas  kemaslahatan  umum  dalam  mengkaji 

 kembali  peraturan  pajak  e-commerce  di 

 Indonesia.  Asas  ini  sendiri  mengandung 

 makna  bahwa  dalam  pembuatan  kebijakan 

 haruslah  mendahulukan  kepentingan 

 bangsa,  negara  dan  masyarakat,  serta 

 meletakkan  hukum  dan  peraturan 

 perundang-undangan.  Lebih  lanjut,  setiap 

 ketentuan  peraturan  perundang-undangan 

 yang  mengatur  segala  hal  tentang  pajak  di 

 bidang  e-commerce  ,  sebagai  dasar  hukum, 

 haruslah  memenuhi  kepentingan  nasional 

 dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita 

 kesejahteraan masyarakat. 

 III. KESIMPULAN 

 Berdasarkan  paparan  penulis  di 

 atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan 

 e-commerce  di  Indonesia  sangat  berguna 

 dalam  membantu  masyarakat  Indonesia 

 untuk  membayar  pajak.  Terlebih  dengan 

 adanya  konsep  G2C  yang  menjadi  bentuk 

 turunan  dari  e-government  yang  bertujuan 

 untuk  memodernisasikan  layanan  publik. 

 Kemudian  dengan  hadirnya  konsep  G2C 

 tersebut,  pemerintah  mulai 

 memberlakukan  kebijakan  pengenaan 

 pajak  pada  e-commerce  .  Meskipun  begitu, 
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 kebijakan  tersebut  pun  tidak  bisa  diterima 

 oleh  setiap  kalangan  masyarakat. 

 Keberadaan  pajak  pada  transaksi 

 E-Commerce  juga  akan  membuat  keadilan 

 yang  lebih  luas  agar  setiap  aspek 

 perdagangan  dapat  dikenakan  pajak 

 seperti  transaksi  offline  pada  umumnya. 

 Kemudian  dengan  keberadaan  suatu 

 sistem  yang  bernama  Government  to  Citizen 

 (G2C)  dengan  segala  pro  dan  kontra  yang 

 ada,  sangat  membantu  untuk 

 mempermudah  masyarakat  dalam 

 membayar  pajak  wajib  kepada  pemerintah, 

 sehingga  dengan  adanya  kemudahan  atas 

 kehadiran  Government  to  Citizen  (G2C)  ini 

 dapat  mengurangi  warga  yang  tidak 

 membayar  pajak,  sehingga  akan 

 mengurangi  jumlah  masyarakat  yang  tidak 

 membayar  pajak  dan  APBN  negara  akan 

 terpenuhi secara optimal. 

 Akan  tetapi,  keberadaan  e-commerce 

 juga  menuai  kontra  di  antara  masyarakat 

 Indonesia.  Salah  satunya  adalah  kurangnya 

 sosialisasi  akan  peraturan  pajak  yang 

 mengatur  tentang  hal  tersebut,  kemudian 

 juga  dengan  adanya  Government  to  Citizen 

 (G2C)  ini  dikhawatirkan  dapat  mematikan 

 pengusaha  UMKM  yang  masih 

 coba-coba.  Hal  ini  dikarenakan 

 pelaksanaan  (G2C)  ini  membutuhkan 

 NPWP  dalam  pelaksanaan  nya  yang 

 tertera  pada  Pasal  17  ayat  (1)  PP  Nomor 

 80  Tahun  2019.  Oleh  karena  itu,  dapat 

 disimpulkan  bahwa  keberadaan  Government 

 to  Citizen  (G2C)  masih  menuai  pro  dan 

 kontra.  Meskipun  begitu,  keberadaannya 

 masih  memberikan  keuntungan  bagi 

 masyarakat  Indonesia  terlepas  dari  segala 

 kekurangannya  dikarenakan  penggunaan 

 G2C  ini  masih  tergolong  baru  dan  masih 

 menyesuaikan  dengan  keadaan  dan 

 regulasi  di  Indonesia  hingga  saat  ini. 

 Solusi  diberlakukannya  tiga  asas  moral 

 adalah  yang  paling  penting  dalam 

 menanggapi  hal  ini,  yakni  keadilan, 

 kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan. 

 Adapun  penjelasan  dari  ketiga  asas 

 tersebut  ialah  bahwa  peraturan  yang 

 beredar  di  masyarakat  haruslah 

 merupakan  peraturan  yang  jelas  dan  rigid, 

 sehingga  dapat  memberikan  keadilan  di 

 masyarakat. 

 IV. SARAN 

 Adapun  saran  ataupun  rekomendasi 

 yang  dapat  diajukan  kepada  pihak-pihak 

 terkait  dengan  adanya  gagasan  penulisan 

 adalah  agar  dapat  dikaji  kembali  terkait 

 ada  atau  tidaknya  utang  pajak  yang 

 dihasilkan  melalui  perdagangan  online 

 sebelum  menerapkan  kebijakan, 

 mengingat  bagian  terpenting  dari 

 pengenaan  pajak  bagi  suatu  barang  adalah 

 terdapatnya utang pajak. 

 Kemudian  perlu  dilakukannya 

 pengkajian  kembali  peraturan  perpajakan 
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 bagi  e-commerce  yang  membawa  kepastian 

 dan  kejelasan  hukum  yang  mendahulukan 

 kepentingan  bangsa,  negara  dan 

 masyarakat,  serta  meletakkan  hukum  dan 

 peraturan  perundang-undangan,  perlu 

 dipastikan  dan  ditinjau  apakah  sistem 

 pemungutan  pajak  yang  diperkenalkan 

 akan  sama-sama  bermanfaat  bagi  negara, 

 pemilik  bisnis  atau  toko  online,  dan  sisi 

 konsumen  dari  bisnis  online.  Kekuatan 

 negara  untuk  mengenakan  pajak  pada 

 bisnis  online  belum  sepenuhnya 

 ditunjukkan,  yang  berarti  banyak 

 pengusaha  yang  tidak  membayar  pajak. 

 Oleh  karena  itu,  negara  seolah-olah  tidak 

 memiliki  kendali.  Wajib  Pajak  sering  tidak 

 melaporkan  secara  lengkap  berapa 

 penghasilan  yang  diperolehnya  dalam 

 suatu  periode  tertentu,  suatu  masalah 

 yang  sulit  dicari  pemecahannya  karena 

 menyangkut  kejujuran  Wajib  Pajak  itu 

 sendiri.  Saran  selanjutnya  adalah  lebih 

 teliti  dan  cermati  website-website  yang 

 digunakan  para  pelaku  bisnis  online,  juga 

 perhatikan  cara  membayar  pajak  agar 

 masyarakat lebih patuh. 

 Pemerintah  juga  dapat 

 melakukan  sosialisasi  perpajakan  secara 

 rutin,  tepat  sasaran  dan  teratur,  mengingat 

 masih  kurangnya  sosialisasi  akan 

 peraturan  pajak  yang  mengatur  tentang 

 hal  tersebut.  Sistem  tersebut  kemudian 

 akan  digunakan  untuk  pemungutan  pajak 

 yang  dapat  dilakukan  melalui  satu  portal 

 dengan  tujuan  untuk  mencatat 

 pendapatan  yang  diperoleh  pengusaha 

 dalam  usahanya  untuk  menghindari  hidden 

 income  dari  pengusaha  online  .  Baiknya, 

 semua  pengusaha,  lama  dan  baru, 

 dikenakan  pajak  yang  sama  menurut 

 penghasilan.  Dengan  adanya  kejelasan 

 peraturan  tentang  perpajakan  dan  pelaku 

 e-commerce  dikenakan  pajak,  tentunya  akan 

 mendorong  perekonomian  Indonesia  dan 

 mendorong  pertumbuhan  ekonomi 

 nasional.  Karena  penerapan  pajak 

 e-commerce  ,  jika  diterapkan  secara  jelas, 

 tentu  akan  meningkatkan  penerimaan 

 negara. 
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 PERATURAN & KEPUTUSAN PENGADILAN 

 Indonesia,  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Nomor  197  tentang  Perubahan  atas 

 Peraturan Menteri Keuangan 

 Indonesia,  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Nomor  68  tentang  Batasan  Pengusaha 

 Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 
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 Abstrak 

 Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme 

 (APU-PPT)  dalam  pelaksanaan  fintech  P2P  Lending  di  Indonesia  adalah  sebagai  mitigasi  risiko 

 munculnya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  terhadap  penyelenggaraan  P2P  Lending  . 

 Melalui  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yang  mengkaji  terhadap  asas-asas  hukum, 

 sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  dan  perbandingan  hukum  yang  bertujuan 

 untuk  menganalisis  perkembangan  rezim,  lembaga  dan  produk  regulasi  dalam  upaya 

 penerapan  program  APU  PPT  sebagai  mitigasi  risiko  TPPU.  Penelitian  ini  mengangkat 

 persoalan  yang  menyangkut  Industri  Keuangan  Non-Bank,  yakni  teknologi  finansial, 

 khususnya  dalam  sektor  P2P  Lending  serta  munculnya  risiko  hadirnya  tindak  pidana  dalam 

 penggunaanya.  Peranan  OJK  sebagai  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  dalam  memitigasi 

 risiko  timbulnya  TPPU  dalam  P2P  Lending  adalah  kewajiban  bagi  penyelenggara  P2P  Lending 

 untuk  menerapkan  program  APU  PPT.  Akan  tetapi,  kewajiban  penyelenggara  untuk 

 menerapkan  program  APU  PPT  tersebut  terbatas  pada  P2P  Lending  yang  terdaftar  di  OJK 

 menyebabkan  penerapan  program  APU  PPT  belum  sepenuhnya  mengakomodir  risiko 

 munculnya TPPU dalam penyelenggaraan P2P  Lending  . 

 Kata kunci:  Fintech, Peer-to Peer Lending , APU PPT,  Fintech Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Digitalisasi  akibat  revolusi 

 teknologi  dan  informasi  telah  merubah 

 tatanan  hidup  masyarakat  dalam  berbagai 

 aspek  kehidupan  yang  ada,  baik  dari  aspek 

 ekonomi,  sosial,  budaya  dan  lainnya. 

 Indonesia  yang  merupakan  negara 

 kepulauan  dengan  penduduk  terbanyak  di 

 Asia  ini,  tidak  lepas  dari  arus  globalisasi 
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 dunia,  yang  mengharuskan  internet 

 sebagai  teknologi  utama  menjadi  basis 

 melakukan  kegiatan  sosial  bermasyarakat. 

 Dampak  perkembangan  teknologi  yang 

 serba  cepat  mewajibkan  masyarakat  ikut 

 serta  aktif  didalamnya,  bila  tidak  demikian 

 maka  masyarakat  akan  menemui  kesulitan. 

 Terbukti  dengan  jumlah  pengguna 

 internet  penduduk  Indonesia  yang 

 mencapai  204,7  juta  pengguna  per  januari 

 2022.  Jumlah  itu  naik  tipis  1,03% 

 dibandingkan  tahun  sebelumnya.  85 

 Peningkatan  ini  sesungguhnya 

 menunjukkan  antusiasme  serta  kesiapan 

 rakyat  Indonesia  menuju  era  baru 

 digitalisasi. 

 Dalam  sektor  ekonomi,  melalui 

 layanan  jasa  keuangan,  masyarakat 

 diperkenalkan  dengan  suatu  sistem 

 layanan  keuangan  baru  berbasis  teknologi. 

 Teknologi  ini  disebut  dengan  teknologi 

 finansial,  selanjutnya  disebut  fintech  .  Fintech 

 hadir  untuk  menyediakan  segala  bentuk 

 penyediaan  produk  atau  jasa  finansial 

 berbasis  teknologi  kepada  masyarakat 

 yang  akhirnya  mengubah  cara 

 transaksi/model  bisnis  tradisional 

 menjadi  digital.  Contoh  sederhana,  yaitu 

 masyarakat  yang  dulunya  bila  membeli 

 85  Cindy  Mutia  Annur,  “Ada  204,7  Juta  Pengguna 
 Internet  Di  Indonesia  Awal  2022”, 
 Databoks.Katadata.Co.Id  ,  last  modified  2022, 
 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/ 
 03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indones 
 ia-awal-2022  , diakses pada 8 September 2022. 

 sesuatu  harus  melakukan  pembayaran 

 tatap  muka  dengan  membawa  uang  secara 

 fisik,  kini  dapat  melakukan  transaksi  jarak 

 jauh  dengan  menggunakan  aplikasi  fintech 

 di  smartphone  . 

 Bukan  hanya  sekadar  bayar 

 membayar,  melalui  teknologi  ini 

 masyarakat  dapat  melakukan  berbagai 

 macam  transaksi  keuangan  lainnya  seperti 

 berinvestasi,  menggalang  dana,  dan 

 bahkan  pinjam-meminjam  secara  online 

 yang  tentunya  jauh  berbeda  dengan 

 layanan  keuangan  konvensional 

 sebelumnya.  Lebih  rinci,  Bank  Indonesia 

 melalui  Peraturan  Bank  Indonesia 

 No.19/12/PBI/2017  tentang 

 Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial 

 menjelaskan  5  kategori  atau  jenis  fintech 

 yang ada di Indonesia, yaitu:  86 

 1.  Sistem  Pembayaran,  seperti  uang 

 elektronik,  dompet  elektronik,  dan 

 mobile payments  . 

 2.  Pendukung  Pasar,  seperti  penyediaan 

 data  perbandingan  informasi  produk 

 atau layanan jasa keuangan. 

 3.  Manajemen  Investasi,  Manajemen 

 Risiko,  berupa  penyediaan  produk 

 investasi dan asuransi  online  . 

 86  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19 
 Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi 
 Finansial,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
 (LNRI)  Tahun  2017  Nomor  245,  dan  Tambahan 
 Lembaran  Negara  (TLN)  Nomor  6142,  Pasal  3  ayat 
 (1) 
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 4.  Pinjaman,  Pembiayaan,  serta 

 Penyediaan  Modal,  seperti  layanan 

 pinjam  meminjam  uang  berbasis 

 teknologi  informasi  (peer-to-peer 

 lending)  dan  pembiayaan  atau 

 penggalangan  dana  berbasis 

 teknologi  informasi  (crowdfunding)  ; 

 dan 

 5.  Jasa-jasa Finansial lainnya.  87 

 Di  Indonesia,  pelaksanaan  fintech 

 berada  di  bawah  kewenangan  Otoritas 

 Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK  sebagai 

 Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  (LPP) 

 mengatur  segala  hal  yang  berkaitan 

 dengan  fintech  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  No.  10  /POJK.05/2022 

 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama 

 Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dalam 

 peraturan  tersebut,  diatur  mengenai 

 peer-to-peer  lending  (P2P  Lending  ),  yang 

 merupakan  bisnis  pinjam  meminjam  dari 

 pengguna  ke  pengguna.  Peer-to-peer  lending 

 (P2P  Lending  )  atau  jasa  layanan  pinjam 

 meminjam  online  merupakan  salah  satu 

 jenis  fintech  yang  berhasil  mencuri  atensi 

 masyarakat,  adanya  cara  baru  yang 

 memudahkan  masyarakat  dalam 

 memenuhi  kebutuhan  finansial  mereka 

 membuat  layanan  ini  marak  digunakan 

 oleh  masyarakat.  OJK  melaporkan  nilai 

 penyaluran  pinjaman  online  di  Indonesia 

 mencapai  Rp.  19,21  T  yang  disalurkan 

 87  ibid 

 kepada  14,32  JT  entitas  peminjam 

 (borrower)  .  88  Layanan  pinjam  meminjam 

 online  ini  disebut  dengan  istilah  Layanan 

 Pinjam-Meminjam  Uang  Berbasis 

 Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  89  yang 

 selanjutnya  berganti  nama  menjadi 

 Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis 

 Teknologi  Informasi  (LPBBTI).  90 

 Kegiatan  pinjam-meminjam  uang  pada 

 P2P  Lending  dilakukan  melalui  media 

 elektronik  berupa  aplikasi  atau  situs 

 internet  yang  membuka  kesempatan  bagi 

 Penerima  Pinjaman  (  borrower  )  untuk 

 menerima  dana  dari  Pemberi  Pinjaman 

 (  lender  )  yang  dipertemukan  oleh 

 Penyelenggara  P2P  Lending 

 (Penyelenggara).  91  Layanan  P2P  Lending  ini 

 diminati  masyarakat  karena  membantu 

 masyarakat  untuk  dapat  memenuhi 

 kebutuhan  dana  tunai  secara  cepat, 

 mudah,  dan  efisien  sebab  kontrak, 

 penilaian  risiko,  pengiriman  informasi 

 tagihan  dan  penyediaan  informasi  status 

 91  Meline  Gerarita  Sitompul,  ‘Urgensi  Legalitas 
 Fintech  (Fintech):  Peer  to  Peer  (P2P)  Lending  Di 
 Indonesia’, Jurnal Yuridis Unaja, 1.2 (2018), 70. 

 90  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 
 10  /POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan 
 Bersama Berbasis Teknologi Informasi 

 89  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 
 77  /POJK.01/2016  Layanan  Pinjam  Meminjam 
 Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 

 88  Annur,  Cindy  M.  2022.  “Ini  10  Provinsi  dengan 
 Nasabah  Pinjol  Terbanyak  pada  Agustus  2022.” 
 Databoks. 
 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/ 
 10/03/ini-10-provinsi-dengan-nasabah-pinjol-terba 
 nyak-pada-agustus-2022. 
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 pinjaman  kepada  para  pihak,  semua 

 dibentuk secara online.  92 

 Namun,  tak  bisa  dipungkiri 

 pesatnya  penggunaan  layanan  ini  di 

 masyarakat,  mengakibatkan  risiko 

 timbulnya  potensi  tindak  pidana  yang 

 dalam  prakteknya  ikut  menyesuaikan 

 dengan  perkembangan  yang  ada.  Salah 

 satunya  adalah  tumbuhnya  fintech  P2P 

 Lending  yang  menurut  hukum  ilegal  karena 

 secara  legalitas  tidak  terdaftar  dan  tidak 

 berizin.  Sejak  2018  sampai  Agustus  2022, 

 Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  telah 

 menutup  4.160  pinjaman  online  ilegal.  93 

 Sedangkan  per  Agustus  2022,  total  jumlah 

 penyelenggara  fintech  P2P  Lending  yang 

 berizin  di  OJK  hanya  sebanyak  102 

 perusahaan.  94  Hal  ini  merupakan  suatu 

 ketimpangan  yang  besar  sehingga 

 merupakan  tantangan  baru  bagi  para 

 pengawas  dan  regulator  di  sektor 

 keuangan.  P2P  Lending  ilegal  tidak  terikat 

 pada  peraturan  perundang-undangan  di 

 sektor  jasa  keuangan  sehingga  dapat 

 94  OJK.  2022.  “Penyelenggara  Fintech  Lending 
 Berizin  di  OJK  per  22  April  2022.”  Otoritas  Jasa 
 Keuangan. 
 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-tec 
 hnology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Be 
 rizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx  . 

 93  Sidik,  Syahrizal.  2022.  “OJK  Blokir  71  Pinjol 
 Ilegal  hingga  Agustus  2022,  Ini  Daftarnya  - 
 Keuangan  Katadata.co.id.”  Katadata. 
 https://katadata.co.id/syahrizalsidik/finansial/630 
 d98bef3378/ojk-blokir-71-pinjol-ilegal-hingga-agus 
 tus-2022-ini-daftarnya. 

 92  Ibid 

 dijadikan  sebagai  sarana  untuk  melakukan 

 tindak  pidana,  seperti  Tindak  Pidana 

 Pencucian  Uang  (TPPU).  Tindak  Pidana 

 Pencucian  Uang  merupakan  tindak  pidana 

 yang  sangat  melekat  dengan  sektor  jasa 

 keuangan.  Oleh  karena  itu,  industri  fintech 

 ini  wajib  untuk  diawasi  oleh  lembaga 

 pemerintahan  serta  aparat  penegak 

 hukum. 

 Indonesia  terus  berupaya 

 mencegah  dan  menanggulangi  dampak 

 yang  tidak  diinginkan  tersebut  dengan 

 turut  aktif  membangun  Rezim 

 Anti-Pencucian  Uang  (APU)  yang  dianut 

 oleh  masyarakat  internasional.  Rezim  Anti 

 Pencucian  Uang  dapat  diartikan  sebagai 

 serangkaian  pengaturan  dan  proses 

 pelaksanaan  upaya  pencegahan  dan 

 pemberantasan  tindak  pidana  pencucian 

 uang  (TPPU)  yang  melibatkan  seluruh 

 pemangku  kepentingan  terkait  termasuk 

 masyarakat.  Hal  ini  terus  diupayakan 

 bukan  saja  karena  komitmen  Indonesia 

 sebagai  anggota  observer  FATF  (Financial 

 Action  Task  Force)  ,  tetapi  juga  sebagai 

 komitmen  kolektif  dunia  untuk  menjaga 

 stabilitas  keamanan  global  dan  juga  untuk 

 mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dunia 

 yang sehat dan berkelanjutan. 

 Sejak  Indonesia  meratifikasi  The 

 UN  Convention  against  Illicit  Traffic  in 

 Narcotics,  Drugs  and  Psychotropic  Substances  of 

 1988,  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  di 
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 Indonesia  telah  dimulai  yang  kemudian 

 diratifikasi  menjadi  Undang-Undang  No. 

 7  Tahun  1997.  Selanjutnya  dalam 

 perkembangan  rezim  APU  PPT  di 

 Indonesia,  dibuatlah  Undang  undang 

 No.15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana 

 Pencucian  Uang  dengan  mengamanatkan 

 pendirian  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis 

 Transaksi  Keuangan  (PPATK)  sebagai 

 Financial  Intelligence  Unit  (FIU)  dan  vocal 

 point  penanganan  Money  Laundering  (ML)  di 

 Indonesia  yang  kemudian  diperbaharui 

 menjadi  Undang-undang  No.25  Tahun 

 2003.  Indonesia  terus  melakukan 

 perbaikan  regulasi  untuk  mengambangkan 

 rezim  APU  PPT  dengan  mengeluarkan 

 PBI  No.  11/28/PBI/2009  tentang 

 penerapan  Program  APU  PPT  bagi  Bank 

 Umum.  Kemudian  pada  tahun  2010, 

 Undang-undang  No.25  Tahun  2003 

 diperbaharui  kembali  menjadi 

 Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010 

 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan 

 Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang 

 dilanjutkan  dengan  pendirian  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  (OJK)  berdasarkan 

 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011. 

 OJK  memiliki  fungsi  sebagai  Lembaga 

 Pengawas  dan  Pengatur  (LPP)  di  sektor 

 jasa keuangan. 

 OJK  sebagai  Lembaga  Pengawas 

 dan  Pengatur  (LPP)  mengeluarkan 

 serangkaian  regulasi  untuk  mengatur  dan 

 memastikan  penerapan  Program  APU 

 PPT  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  sektor 

 jasa  keuangan  melalui  Peraturan  OJK 

 (POJK)  yang  pengaturan  lebih  lanjutannya 

 diatur  melalui  Surat  Edaran  OJK 

 (SEOJK)  .  Penerapan  Program  APU  PPT 

 pada  Layanan  P2P  Lending  ini  diatur 

 melalui  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  no  6/SEOJK.05/2021.  Surat 

 Edaran  ini  merupakan  turunan  dari 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No 

 23/POJK.01/2019  tentang  Penerapan 

 Program  APU-PPT  di  Sektor  Jasa 

 Keuangan.  Sebagai  Lembaga  Pengawas 

 dan  Pengatur  (LPP),  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  (OJK)  wajib  mengawasi  serta 

 menerapkan  regulasi  kepada  Penyedia  Jasa 

 Keuangan  (PJK)  untuk  mencegah  dan 

 memberantas  Tindak  Pidana  Pencucian 

 Uang  (TPPU)  dan  Tindak  Pidana 

 Pendanaan  Terorisme  (TPPT).  Dasar 

 penerapan  program  APU-PPT  di 

 Indonesia  ini,  perlu  dikaji  secara  lebih 

 detail,  agar  dapat  diketahui  besarnya 

 ancaman  akan  risiko  terjadinya  TPPU 

 dalam  perkembangan  industri  P2P  Lending 

 di  Indonesia  serta  bagaimana  keberlakuan 

 hukum  positif  yang  ada  dalam 

 menanggulangi  ancaman  akan  risiko 

 terjadinya  TPPU  melalui  P2P  Lending 

 tersebut. 

 Berangkat  dari  latar  belakang 

 tersebut,  maka  yang  menjadi  rumusan 

 masalah dalam kajian ini adalah: 
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 1.  Bagaimana  kedudukan  teknologi 

 finansial  P2P  Lending  dalam 

 munculnya  potensi  TPPU 

 berdasarkan  hukum  positif  di 

 Indonesia? 

 2.  Bagaimana  penerapan  program 

 APU-PPT  dalam  upaya 

 Menanggulangi  risiko  munculnya 

 potensi  Tindak  Pidana  Pencucian 

 uang  melalui  Teknologi  Finansial 

 P2P  Lending  di Indonesia? 

 Penelitian  ini  merupakan  penelitian 

 yuridis  normatif  (  doctrinal  research  ),  yang 

 merupakan  penelitian  terhadap  asas-asas 

 hukum,  sistematika  hukum,  taraf 

 sinkronisasi  hukum,  dan  perbandingan 

 hukum  yang  bertujuan  untuk  menganalisis 

 penerapan  asas  hukum  serta  koordinasi 

 pelaksanaan  peraturan  perundang 

 undangan  yang  ada.  95  Penelitian  ini 

 mengangkat  persoalan  yang  menyangkut 

 industri  keuangan  non  bank  yakni 

 teknologi  finansial,  khususnya  dalam 

 sektor  P2P  Lending  serta  risiko  akan 

 potensi  hadirnya  tindak  pidana  dalam 

 penggunaanya,  lebih  lanjut  penelitian  ini 

 membahas  terkait  peranan  program  APU 

 PPT,  dalam  upaya  mencegah  terjadinya 

 hal  yang  tidak  diinginkan  tersebut  adapun 

 dalam  penelitian  ini  menggunakan 

 beberapa  pendekatan  yang  sering 

 95  P  eter  Mahmud  Marzuki.  2005.  Penelitian  Hukum  , 
 Jakarta: Kencana. 

 digunakan  dalam  pembuatan  penelitian 

 hukum  (  legal  research  ),  antara  lain 

 pendekatan  pendekatan  historis  (  historical 

 Approach  ),  pendekatan  peraturan 

 perundang-undangan  (  statute  approach  )  dan 

 pendekatan  perbandingan  (  comparative 

 approach  ). 

 II.  PEMBAHASAN 

 Kedudukan  P2P  Lending  dalam 

 Munculnya  Potensi  Tindak  Pidana 

 Pencucian Uang 

 Dewasa  ini  seiring  dengan 

 perkembangan  teknologi  &  informasi, 

 masyarakat  mulai  diperkenalkan  dengan 

 suatu  model  bisnis  baru  dalam  bidang 

 layanan  keuangan  yakni  financial  technology 

 (  fintech)  yang  dalam  bahasa  indonesianya 

 adalah  teknologi  finansial  .  Teknologi 

 finansial  adalah  penggunaan  teknologi 

 dalam  sistem  keuangan  yang 

 menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi, 

 dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat 

 berdampak  pada  stabilitas  moneter, 

 stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau 

 efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan 

 keandalan  sistem  pembayaran.  96  Selain 

 definisi  tersebut  ada  berbagai  macam 

 definisi  fintech  dari berbagai sumber, yaitu: 

 96  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19 
 Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi 
 Finansial,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
 (LNRI)  Tahun  2017  Nomor  245,  dan  Tambahan 
 Lembaran  Negara  (TLN)  Nomor  6142,  Pasal  1 
 angka (1). 
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 1.  OJK:  Fintech  merupakan  sebuah 

 inovasi  pada  industri  jasa  keuangan 

 yang  memanfaatkan  penggunaan 

 teknologi.  97 

 2.  Fintech  Weekly  :  Fintech  is  a  line  of 

 business  based  on  using  software  to  provide 

 financial  services.  Financial  technology 

 companies  are  generally  startups  founded 

 with  the  purpose  of  disrupting  the 

 incumbent  financial  system  and  corporations 

 that rely less on software.  98 

 Berdasarkan  definisi  di  atas,  dapat 

 disimpulkan  bahwa  fintech  merupakan 

 layanan  keuangan  berbasis  teknologi  yang 

 menyediakan  berbagai  jasa  keuangan 

 untuk  mempermudah  masyarakat  dalam 

 pemenuhan  finansialnya  dalam  melakukan 

 kegiatan  ekonomi  antara  satu  dengan  yang 

 lain.  Dalam  PBI  No.19/12/PBI/2017, 

 fintech  dibagi  menjadi  5  kategori,  salah 

 satunya  yaitu  peer-to-peer  lending  (P2P 

 Lending  ).  P2P  Lending  merupakan  salah 

 satu  jenis  fintech  yang  paling  banyak 

 diminati  oleh  masyarakat  karena 

 kemudahan  serta  keefisienan  yang 

 menarik  atensi  masyarakat.  Hal  tersebut 

 yang  mendukung  pesatnya  pertumbuhan 

 industri  P2P  Lending  di  Indonesia.  Sejak 

 Agustus  2021  hingga  Agustus  2022 

 penyaluran  pinjaman  fintech  P2P  Lending 

 98  Fintech Weekly,  FinTech - A definition by 
 FinTech Weekly  ,  diakses pada 10 September 2022. 

 97  OJK, “FAQ FINTECH LENDING” 1 (2016): 
 2016. 

 meningkat  sekitar  28,49%.  99  Kegiatan 

 pinjam-meminjam  uang  pada  P2P  Lending 

 dilakukan  melalui  media  elektronik  berupa 

 aplikasi  atau  situs  internet  yang  membuka 

 kesempatan  bagi  Penerima  Pinjaman 

 (  borrower  )  untuk  menerima  dana  dari 

 Pemberi  Pinjaman  (  lender  )  yang 

 dipertemukan  oleh  Penyelenggara  P2P 

 Lending  (Penyelenggara).  100  Dalam  teknis 

 penyelenggaraan  P2P  Lending  , 

 penyelenggara  sebagai  pihak  ketiga  akan 

 mempertemukan  Pemberi  Pinjaman 

 (  lender  )  dan  Penerima  Pinjaman  (  borrower  ) 

 melalui  sebuah  platform  yang 

 dikelolanya.  101  Dari  definisi  di  atas,  suatu 

 perjanjian  terjadi  antara  para  pihak  dengan 

 consent  atas  suatu  hal  yang 

 dipertimbangkan.  Sebagaimana  tertera 

 dalam  KUH  Perdata  pasal  1320  mengenai 

 syarat  sah  perjanjian,  salah  satu  syaratnya 

 ialah  adanya  subyek  hukum  yang  cakap, 

 dalam  P2P  Lending  terdapat  tiga  pihak 

 yang  melakukan  tindakan  hukum  dengan 

 mengikatkan  diri  dalam  perjanjian 

 LPBBTI, yaitu: 

 101  Salvasani,  Alifia.  n.d.  “Penanganan  TerhadaP 
 Financial  Technology  Peer-To-Peer  lending  Ilegal 
 MelaluI  OTOrITas  Jasa  Keuangan  (studi  Pada  OJK 
 Jakarta  Pusat).”  Jurnal  Privat  Law  8  (2):  254. 
 https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417. 

 100  Meline Gerarita Sitompul, loc.cit 

 99  Annur,  Cindy  M.  2022.  “Penyaluran  Pinjaman 
 Online  RI  Hanya  Tumbuh  1,15%  pada  Agustus 
 2022.”  Databoks. 
 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/ 
 10/03/penyaluran-pinjaman-online-ri-hanya-tumbu 
 h-115-pada-agustus-2022. 
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 1.  Penyelenggara,  adalah  badan  hukum 

 yang  menyediakan,  mengelola,  dan 

 mengoperasikan LPBBTI.  102 

 2.  Penerima  Pinjaman  (  Borrower  ),  adalah 

 perseorangan,  badan  hukum, 

 dan/atau  badan  usaha  yang 

 menerima pendanaan.  103 

 3.  Pemberi  Pinjaman  (  Lender  ),  adalah 

 perseorangan,  badan  hukum, 

 dan/atau  badan  usaha  yang 

 menerima pendanaan.  104 

 Di  indonesia  saat  ini  ada  dua 

 lembaga  negara  yang  mengatur  dan 

 mengawasi  fintech  ,  yakni  Bank  Indonesia 

 (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). 

 Agar  tidak  tumpang  tindih  kedua  lembaga 

 negara  ini  membagi  peran,  dimana  BI 

 menjadi  regulator  untuk  fintech  dengan 

 kategori  sistem  pembayaran  (uang 

 elektronik,  dompet  elektronik,  dll), 

 sedangkan  OJK  menjadi  regulator  untuk 

 fintech  dengan  kategori  bukan  sistem 

 pembayaran  (  P2P  Lending,  equity 

 crowdfunding,  dll  ).  Secara  sederhana  OJK 

 bertugas  untuk  mengkaji  serta 

 mempelajari  perkembangan  fintech  dan 

 membuat  regulasi  untuk  kepentingan 

 104  Ibid  , pasal 1 angka (10) 

 103  Ibid  , pasal 1 angka (9) 

 102  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan 
 No  10  /POJK.05/2022  tentang  Layanan 
 Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  , 
 Pasal 1 angka (8) 

 pelaku  transaksi  fintech  ini  &  BI  menjaga 

 ketertiban pembayaran melalui  fintech. 

 P2P  Lending  awal  mulanya  diatur 

 dalam  POJK  No.  77/  POJK.01/2016 

 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang 

 Berbasis  Teknologi  Informasi  dan 

 memiliki  peraturan  turunan  berupa  Surat 

 Edaran  OJK  (SEOJK)  nomor  18/ 

 SEOJK.02/2017.  Namun  setelah  melihat 

 perkembangan  pesat  yang  ada,  di  tahun  ini 

 Juli  2022  OJK  memutuskan  untuk 

 menerbitkan  aturan  baru  terkait  industri 

 teknologi  finansial  pendanaan  bersama 

 atau  fintech  peer-to-peer  (P2P)  lending  ini  yang 

 tertuang  dalam  POJK  Nomor 

 10/POJK.05/2022  tentang  Layanan 

 Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi 

 Informasi  (POJK  10/2022).  Selanjutnya 

 disingkat  LPBBTI.  Melalui  pembaruan  ini, 

 maka  peraturan  terdahulu  POJK  No.  77/ 

 POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam 

 Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi 

 Informasi  dicabut  dan  tidak  diberlakukan 

 lagi.  Dalam  POJK  Nomor 

 10/POJK.05/2022,  P2P  Lending  memiliki 

 definisi  yang  berbeda  dari  peraturan 

 sebelumnya,  jika  sebelumnya  disebut 

 dengan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang 

 Berbasis  Teknologi  Informasi 

 (LPMUBTI),  kini  P2P  Lending  disebut 

 dengan  istilah  Layanan  Pendanaan 

 Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi 

 (LPBBTI).  Perbedaan  mendasar  antara 
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 struktur  dan  isi  POJK  No. 

 10/POJK.05/2022  yang  baru  dan  yang 

 terdahulu  dapat  dilihat  sekilas  dengan 

 kehadiran  bab  dan  pasal-pasal  baru  yang 

 terbilang  banyak  yakni  sebanyak  18  bab  & 

 120  pasal  dalam  POJK  No. 

 10/POJK.05/2022  ini,  dibanding  dengan 

 POJK  No.  77/  POJK  01/2016  terdahulu 

 hanya  terdapat  15  bab  &  52  pasal. 

 Pasal-pasal  yang  tertera  dalam  POJK  ini 

 mengatur  lebih  detail  terkait  hal  hal  yang 

 berkaitan  dengan  legalitas  sebagaimana 

 praktek  P2P  Lending  di  indonesia 

 dilaksanakan.  Hal-hal  yang  kurang 

 penjelasannya  dan  tidak  diatur 

 sebelumnya,  telah  disempurnakan  dalam 

 peraturan yang baru ini. 

 Belum  Adanya  Kebijakan  Kriminal 

 dalam  Mengatasi  Potensi  TPPU 

 dalam P2P  Lending 

 Melihat  perkembangan  fintech 

 yang  sangat  pesat  di  kalangan  masyarakat, 

 potensi  munculnya  akibat  hukum  tak 

 terelakkan.  Kemunculan  isu-isu  hukum 

 berkaitan  dengan  perlindungan 

 konsumen,  stabilitas  ekonomi  dan 

 berbagai  isu  lainnya,  membuat  kejelasan 

 serta  legalitas  fintech  ini  diperlukan. 

 Eksistensinya  yang  baru  ini  membuat 

 pengaturan  dan  pengawasan  yuridis 

 menjadi  sangat  penting  demi 

 keberlangsungan  perkembangan  fintech  di 

 Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum, 

 ini  berkaitan  dengan  keabsahan  dari  bisnis 

 yang  dijalankan.  Regulasi  terkait 

 pelaksanaan  fintech  di  Indonesia  masih 

 dalam  bentuk  peraturan  dari  lembaga 

 pengawas,  BI  dan  OJK.  Saat  ini  masih 

 belum  ada  UU  khusus  yang  mengatur 

 terkait  fintech  secara  eksplisit  dan 

 menyeluruh  sehingga  menimbulkan  risiko 

 hadirnya  praktik-praktik  kejahatan 

 keuangan.  Termasuk  didalamnya  risiko 

 kejahatan  yang  konon  ‘berkembang’ 

 seperti  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang 

 atau umumnya dikenal sebagai TPPU. 

 TPPU  termasuk  ke  dalam  bentuk 

 tindak  pidana  khusus  yang  memiliki 

 hubungan  dengan  berbagai  macam 

 kejahatan.  Istilah  money  laundering  atau 

 pencucian  uang  pertama  kali  digunakan 

 dalam  sebuah  kasus  hukum  di  Amerika 

 Serikat  pada  tahun  1982.  Istilah  tersebut 

 merujuk  pada  pencucian  uang  milik  mafia, 

 yang  mana  hasil  usaha  yang  diperoleh 

 secara  gelap  dicampurkan  dengan  maksud 

 untuk  membuat  seluruh  uang  hasil  tindak 

 pidana  itu  seolah-olah  diperoleh  dari 

 sumber  yang  sah.  105  secara  harfiah,  money 

 laundering  diistilahkan  sebagai  pemutihan 

 uang,  pendaurulangan  uang  dan  juga 

 pembersihan  yang  dari  hasil  transaksi 

 105  M.  Arief  Amrullah,  Money  Laundering  Tindak 
 Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Bayumedia 
 Publishing, 2004, Cet. Kedua), h., 8-9. 
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 gelap  (  legitimizing  illegitimate  income  ).  106 

 David  fraser  mendefinisikan  pencucian 

 uang  sebagai  proses  di  mana  uang  kotor 

 hasil  tindak  pidana  yang  kemudian 

 menyamarkan  sumber  pendapatan 

 tersebut  agar  terlihat  sesuai  dengan 

 hukum  yang  berlaku.  107  Undang-Undang 

 No.  15  Tahun  2002  mendefinisikan 

 pencucian  uang  sebagai  upaya 

 penyembunyian  atau  penyamaran  asal-usul 

 harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak 

 pidana.  108  Pencucian  uang  merupakan 

 underlying  crime  yang  berasal  dari  tindak 

 pidana  lain  (  predicate  crime)  sebagai  asal 

 dana.  Prof.  Barda  Nawawi  Arief, 

 mendefinisikan  predicate  crime  sebagai 

 delik-delik  yang  menghasilkan  criminal 

 proceeds  atau  hasil  kejahatan  yang  dicuci. 

 Money  laundering  merupakan  tindak  pidana 

 ikutan  (  underlying  crime  )  dari  tindak  pidana 

 asal  (  predicate  crime  ),  dan  pidana  tersebut 

 akan  menjadi  dasar,  apakah  suatu  transaksi 

 dapat  dijerat  dengan  undang-undang  anti 

 pencucian  uang.  Suatu  tindak  pidana  dapat 

 dikaitkan  dengan  UU  pencucian  uang  jika 

 kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kejahatan 

 asal  sangat  besar  seperti  korupsi  dan 

 penipuan,  kemudian  jika  kejahatan 

 108  Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. 

 107  Aziz  Syamsuddin,  Tindak  Pidana  Khusus, 
 (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2014,  Cet.  Keempat),  h., 
 17-18  . 

 106  Ivan  Yustiavandana,  dkk,  Tindak  Pidana 
 Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal,  (Bogor:  Ghalia 
 Indonesia, 

 tersebut  sangat  berbahaya  bagi 

 kemanusiaan  seperti  tindak  pidana 

 terorisme,  dan  juga  apabila  kejahatan  itu 

 berdampak  sangat  merusak  seperti 

 peredaran dan penyelundupan narkoba.  109 

 Selanjutnya  mengenai  konsep 

 risiko  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa 

 Indonesia  (KBBI),  adalah  sebagai  akibat 

 yang  kurang  menyenangkan  (merugikan, 

 membahayakan)  dari  suatu  perbuatan  atau 

 tindakan.  110  Black’s  Law  Dictionary 

 mendefinisikan  risiko  sebagai  “the 

 uncertainty  of  a  result,  happening,  or  loss;  the 

 chance  of  injury,  damage  or  loss;  especially  the 

 existence  and  extent  of  the  possibility  of 

 harm.”  111  Secara  sederhana,  risiko  dapat 

 dilihat  sebagai  kombinasi  peluang  yang 

 mungkin  terjadi  dan  tingkat  kerusakan 

 atau  kerugian  yang  mungkin  dihasilkan 

 dari  suatu  peristiwa.  112  Dalam  hal 

 pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme, 

 risiko dapat diartikan sebagai berikut:  113 

 1.  Pada  tingkat  nasional,  merupakan 

 suatu  ancaman  dan  kerentanan  yang 

 113  Tim  Penyusun  SRA  Otoritas  Jasa  Keuangan 
 (OJK),  Penilaian  Risiko  Tindak  Pidana  Pencucian 
 Uang  pada  Sektor  Jasa  Keuangan  Tahun  2017, 
 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hal. 5. 

 112  SEOJK No 6/ SEOJK.O5/ 2021. 

 111  Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth 
 (Minnesota: West Group Publishing, 2009), 1524. 

 110  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), 
 (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko) 

 109  Ivan Yustiavandana, dkk, op.cit, h., 54-55  . 
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 dapat  membahayakan  banyak  sistem 

 keuangan  nasional  serta  keselamatan 

 dan keamanan nasional; 

 2.  Pada  tingkat  Penyedia  Jasa  Keuangan 

 (PJK),  merupakan  ancaman  dan 

 kerentanan  yang  menempatkan  PJK 

 pada  risiko  dimana  PJK  digunakan 

 sebagai  sarana  pencucian  uang  dan 

 pendanaan terorisme. 

 Dalam  penyelenggaraan  fintech  P2P 

 Lending  ,  maka  perlu  diketahui  bahwa 

 potensi  TPPU  dan  TPPT  melekat  pada 

 tiga  pihak  dalam  penyelenggaraan  fintech 

 P2P  Lending  ,  yakni  Pemberi 

 Pinjaman(  lender)  ,  Penyelenggara  fintech  P2P 

 Lending  ,  dan  juga  Penerima  Pinjaman 

 (  borrower)  .  Risiko  yang  melekat  pada 

 masing-masing  pihak  adalah  sebagai 

 berikut:  114 

 1.  Penyelenggara: 

 Penyelenggara  fintech  P2P  Lending 

 dimiliki  oleh  pelaku  tindak  kejahatan 

 yang  berniat  untuk  menyamarkan 

 dana hasil kejahatannya. 

 Penyelenggara  fintech  P2P  Lending 

 melakukan penipuan. 

 2.  Pemberi pinjaman: 

 Sumber  dana  Pemberi  Pinjaman 

 (Lender)  berasal  dari  tindak  pidana, 

 sehingga  melalui  fintech  P2P 

 Lending  yang  bersangkutan 

 114  OJK. 2019.  Kajian Tingkat Kerentanan Industri 
 Peer to Peer Lending terhadap TPPU dan TPPT. 

 bermaksud  untuk  melakukan 

 pencucian uang. 

 3.  Penerima pinjaman: 

 Dana  yang  didapatkan  oleh  Penerima 

 Pinjaman  (Borrower)  dapat 

 digunakan  untuk  mendanai  sebuah 

 tindak  kejahatan,  terutama  Tindak 

 Pidana  Pendanaan  Terorisme 

 (TPPT). 

 Selanjutnya  mengenai  skema  atau 

 modus  operandi  pencucian  uang  melalui 

 fintech  P2P  Lending  tercantum  dalam  Surat 

 Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No 

 6/SEOJK.05/2021, yaitu:  115 

 1.  Shell  Company  ,  di  mana  dana  hasil 

 tindak  pidana  disalurkan  ke 

 entitas/korporasi  legal  yang  pada 

 dasarnya  merupakan  perusahaan 

 boneka  untuk  memfasilitasi 

 aktivitasnya.  Perusahaan  boneka 

 tersebut  didirikan  hanya  untuk 

 melakukan  transaksi  fiktif  dan 

 bertujuan  untuk  mengaburkan 

 identitas  orang-orang  yang 

 mengendalikan  dana  hasil  kejahatan 

 yang melakukan Pencucian Uang. 

 (Contoh:  dana  hasil  kejahatan 

 dilegalkan  menjadi  dana  milik 

 Pemberi  Pinjaman  melalui 

 Penyelenggara); 

 115  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 
 6/SEOJK.05/2021 
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 2.  Structuring  ,  yaitu  upaya  untuk 

 menghindari  pelaporan  dengan 

 memecah  transaksi  pinjaman  dana 

 hasil  kejahatan  dengan  menggunakan 

 transaksi  dalam  jumlah  relatif  kecil 

 namun  dengan  frekuensi  yang  tinggi 

 di sektor keuangan. 

 (Contoh:  Pemberi  Pinjaman 

 memecah  transaksi  dana  hasil 

 kejahatan  dalam  beberapa  kali 

 transaksi  dengan  nilai  transaksi  yang 

 relatif kecil ke Penerima Pinjaman); 

 3.  Smurfing  ,  yaitu  metode  di  mana 

 transaksi  dana  hasil  kejahatan 

 dilakukan  dengan  menggunakan 

 beberapa  rekening  atas  nama 

 individu  yang  berbeda-beda  untuk 

 kepentingan satu orang tertentu. 

 (Contoh:  Pemberi  Pinjaman 

 melakukan  penyetoran  dana 

 pinjaman  pada  lebih  dari  1  (satu) 

 Penerima  Pinjaman  untuk 

 menghindari  nilai  dana  pinjaman 

 yang  mencurigakan  pada  1  (satu) 

 Penerima Pinjaman); 

 4.  Mingling  ,  yaitu  teknik  mencampurkan 

 atau  menggabungkan  uang  hasil 

 tindak  kejahatan  dengan  uang  hasil 

 usaha  yang  sah  dengan  tujuan  untuk 

 mengaburkan  sumber  dana  hasil 

 kejahatan  (penyatuan  uang  haram 

 dalam bisnis legal). 

 (contoh:  pemberi  pinjaman 

 menggabungkan  dana  hasil  kejahatan 

 yang  disampaikan  ke  peneriman 

 pinjaman  untuk  kegiatan  usaha  yang 

 sah); 

 5.  Penggunaan  Jasa  Profesional,  yaitu 

 menggunakan  jasa  profesional  seperti 

 advokat,  notaris,  perencana 

 keuangan,  dan  akuntan  termasuk 

 akuntan  publik.  Hal  tersebut 

 dilakukan  untuk  mengaburkan 

 identitas  penerima  manfaat  dan 

 sumber  dana  hasil  kejahatan  untuk 

 menutupi kegiatan Pencucian Uang. 

 (Contoh:  Pemberi  Pinjaman 

 dan/atau  Penerima  Pinjaman 

 melakukan  kerja  sama  dengan 

 advokat,  notaris,  perencana  keuangan 

 atau  akuntan  (termasuk  akuntan 

 publik)  untuk  bersama-sama 

 melakukan  rekayasa  atau  manipulasi 

 untuk  menyamarkan  dana  hasil 

 kejahatan  dalam  legal  audit  dan  legal 

 opinion,  anggaran  dasar  dan 

 anggaran  rumah  tangga  korporasi, 

 proposal  perencanaan  keuangan, 

 dan/atau  laporan  keuangan  dari 

 Pemberi  Pinjaman  maupun  Penerima 

 Pinjaman). 

 Risiko  tersebut  hadir  karena 

 kehadirannya  yang  terbilang  baru  dan 

 perkembangannya  yang  pesat,  sehingga 

 hukum  yang  mengatur  tertatih-tatih  di 

 belakang.  Oleh  karena  itu,  pengaturan 

 serta  pengawasan  sangat  diperlukan  dalam 
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 pelaksanaan  dan  perkembangan  P2P 

 Lending  ini.  OJK  dalam  melaksanakan 

 tugasnya  sebagai  pengawas  pelaksanaan 

 P2P  Lending  di  Indonesia  telah 

 mengeluarkan  POJK  Nomor 

 77/POJK.01/2016  yang  diperbaharui 

 menjadi  POJK  Nomor 

 10/POJK.05/2022.  Aturan  tersebutlah 

 yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan 

 P2P  Lending  di  Indonesia.  Terkait  dengan 

 kewajiban  penyelenggara  untuk  mendaftar 

 dan  memiliki  izin  telah  tercantum  dalam 

 Pasal  8  peraturan  tersebut.  Namun,  dalam 

 pelaksanaannya,  masih  banyak 

 penyelenggara  nakal  yang  mengoperasikan 

 platformnya  secara  ilegal.  Sanksi  bagi 

 penyelenggara  P2P  Lending  ilegal  telah 

 diatur  dalam  Pasal  15  POJK  Nomor 

 10/POJK.05/2022  dengan  pengenaan 

 sanksi  berupa  sanksi  administratif,  seperti 

 peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan 

 usaha  dan/atau  pencabutan  izin.  OJK 

 dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai 

 Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  (LPP) 

 terus  berupaya  dalam  menanggulangi 

 munculnya  risiko  TPPU  dalam 

 pelaksanaan  fintech  P2P  Lending  ,  salah 

 satunya  adalah  dengan  mengeluarkan 

 kebijakan  kewajiban  bagi  penyelenggara 

 P2P  Lending  untuk  menerapkan  program 

 Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan 

 Pendanaan  Terorisme  (APU  PPT)  yang 

 didasarkan  pada  pendekatan  berbasis 

 risiko  (  risk  based  approach  )  sesuai  dengan 

 prinsip  umum  yang  berlaku  secara 

 internasional  untuk  dilaksanakan  para 

 penyelenggara  P2P  Lending  yang  diatur 

 dalam  POJK  No.  23/POJK.01/2019 

 tentang  Penerapan  Program  Anti 

 Pencucian  Uang  dan  Pencegahan 

 Pendanaan Terorisme di Indonesia. 

 Program APU PPT di Indonesia 

 Penerapan  Rezim  APU  PPT 

 adalah  suatu  keharusan,  setiap  negara 

 harus  mengikuti  program  APU-PPT, 

 semua  negara  harus  taat  dan  tunduk. 

 Kemunculan  program  APU  PPT  lahir  dari 

 kekhawatiran  masyarakat  internasional 

 akan  maraknya  kasus  pencucian  uang  . 

 Masyarakat  internasional  beranggapan 

 bahwa  praktik  pencucian  uang  sangatlah 

 berbahaya,  bukan  sekedar  karena  sifatnya 

 sebagai  suatu  perbuatan  yang 

 menyembunyikan  hasil  kejahatan  dengan 

 berkamuflase  menjadi  bentuk  yang  sah, 

 namun  juga  karena  dalam  prakteknya 

 uang  hasil  kejahatan  tersebut,  bernominal 

 sangat  besar.  Kekhawatiran  ini 

 memunculkan  kesadaran  masyarakat 

 internasional  agar  segera  membuat  suatu 

 aturan  hukum  dengan  tujuan  mencegah 

 dan  memberantas  praktik  ini. 

 Berdasarkan  hal  tersebut,  pada  tahun  1988 

 lahirlah  united  Nations  Convention  Against 

 Illicit  Traffic  in  Narcotic  drugs  and  Psychotropic 

 Substances  1988  (Vienna  Convention,  1988) 

 selanjutnya  disebut  konvensi  wina  1988. 
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 Hal  ini  selanjutnya  dipandang  sebagai 

 puncak  dari  usaha  masyarakat 

 internasional  untuk  memulai  dan  akhirnya 

 menetapkan  Rezim  Anti  Pencucian  Uang 

 –  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  yang 

 akhirnya  berkembang  sampai  saat  ini. 

 Secara  garis  besar  rezim  ini  hadir  untuk 

 mengatur  serta  memantau  praktik 

 pencucian  uang,  yang  pada  outputnya 

 melahirkan  peraturan  maupun  norma 

 dasar  bagi  masyarakat  internasional  dalam 

 upayanya  mencegah  dan  memberantas 

 praktik pencucian uang. 

 Menindaklanjuti  kelahiran 

 konvensi  wina  1988,  selanjutnya 

 dibentuklah  suatu  badan  antar 

 pemerintah  yang  memiliki  tanggung 

 jawab  untuk  memantau  seluruh 

 pelaksanaan  anti  pencucian  uang  dari 

 setiap  negara  dalam  rangka  memerangi 

 praktik  pencucian  uang  ini,  yakni  Financial 

 Action  Task  Force  1989  (FATF).  Bukan 

 hanya  praktik  pencucian  uang,  selanjutnya 

 tugas  FATF  diperluas  untuk  memerangi 

 pendanaan  teroris  dan  pendanaan 

 proliferasi  senjata  pemusnah  massal. 

 FATF  sadar  bahwa  untuk  memerangi 

 praktik  ini,  tidak  bisa  dibebankan  begitu 

 saja  pada  lembaga  penegak  hukum,  peran 

 lembaga  pemerintah  juga  penting. 

 Selanjutnya  FATF  menetapkan  standar 

 internasional  untuk  mencegah  kegiatan 

 ilegal  yang  akhirnya  merugikan 

 masyarakat.  Dalam  hal  ini  FATF  telah 

 mengembangkan  Rekomendasi  yang  saat 

 ini  memiliki  jumlah  40  rekomendasi 

 (  THE  40  FATF 

 RECOMMENDATIONS)  ,  sebagai  dasar 

 acuan  implementasi  penerapan  program 

 anti  pencucian  uang  oleh  negara  negara. 

 Rekomendasi  ini  mulai  disusun  pada 

 tahun  1990,  dan  terus  berkembang  hingga 

 sekarang  menimbang  bahwa  praktik 

 pencucian  uang  ini  merupakan  perbuatan 

 yang  berevolusi  seiring  dengan 

 berjalannya  waktu.  Rekomendasi  ini 

 merupakan  kerangka  dasar  bagi  negara 

 untuk  menentukan  peraturan  anti 

 pencucian  uang  sesuai  dengan  sistem 

 konstitusional  yang  dianut  negaranya. 

 Dalam  penerapannya,  pemilihan  kerangka 

 dasar  ini  bersifat  fleksibel  bagi  masyarakat 

 internasional,  FATF  sadar  akan 

 perbedaan  sistem  hukum  dari  setiap 

 negara  yang  menganut  rezim  anti 

 pencucian  uang.  Secara  sederhana  40 

 rekomendasi  FATF  ini, 

 merekomendasikan terkait dengan  116 

 R.1  →  Penilaian  Risiko  dan  Penerapan 

 Pendekatan Berbasis Risiko 

 R.2  →  Kerjasama  dan  Koordinasi 

 Nasional 

 R.3 → Kriminalisasi TPPU 

 116  40  rekomendasi  FATF, 
 https://www.cfatf-gafic.org/documents/fatf-40r 
 accesesd on 5th october 2022 
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 R.4 → Penyitaan 

 R.5 → Kriminalisasi TPPT 

 R.6  →  Targeted  Financial  Sanctions  - 

 Pendanaan Terorisme 

 R.7  →  Targeted  Financial  Sanctions  - 

 Proliferasi 

 R.8 →  Non-Profit Organizations 

 R.9 → Undang-Undang Kerahasiaan PJK 

 R.10 →  Customer Due Diligence 

 R.11 →  Record Keeping 

 R.12 →  Politically Exposed Persons 

 R.13 → Bank Koresponden 

 R.14 → Layanan Transfer Uang 

 R.15 → Teknologi Baru 

 R.16 → Transfer Dana 

 R.17  →  Ketergantungan  pada  Pihak 

 Ketiga 

 R.18  →  Pengendalian  Internal  dan  cabang 

 dan anak perusahaan asing 

 R.19 → Negara Berisiko Tinggi 

 R.20  →  Laporan  Transaksi  Keuangan 

 Mencurigakan 

 R.21 →  Tipping-off  dan kerahasiaan nya 

 R.22 → CDD pada DNFBPs* 

 R.23 → Tindakan Lain bagi DNFBPs 

 R.24  →  Transparansi  dan  pemilik  manfaat 

 (Beneficial Owner/BO dari Korporasi 

 R.25  →  Transpansi  dan  BO  dari  legal 

 arrangements 

 R.26  →  Pengaturan  dan  Pengawasan 

 Sektor Jasa Keuangan 

 R.27 → Kekuasaan Pengawasan 

 R.28  →  Pengaturan  dan  Pengawasan 

 DNFBP 

 R.29 →  Financial Intelligence Units 

 R.30 → Tanggung Jawab Untuk Hukum 

 R.31 → Kekuatan Penegak Hukum 

 R.32 → Pembawaan Uang Tunai 

 R.33 → Statistik 

 R.34 → Pedoman dan Umpan Balik 

 R.35 → Sanksi 

 R.36 → Instrumen Internasional 

 R.37 →  Mutual Legal Assistance 

 R.38 →  Mutual Legal Assistance 

 R.39 → Ekstradisi 

 R.40 → Bentuk Lain Kerja Sama. 

 Menjawab  kesepakatan 

 internasional  tersebut,  Indonesia  sebagai 

 negara  yang  turut  aktif  dalam 

 menciptakan  kestabilan  ekonomi  global, 

 ikut  serta  mendukung  penerapan  program 

 APU-PPT  ini.  Dimulai  dengan  tindakan 

 awal  meratifikasi  konvensi  wina  1988  pada 

 tahun  1997,  melalui  UU  No  7  tahun  1977. 

 Selanjutnya  pada  tahun  2000  indonesia 

 memantapkan  kedudukannya  sebagai 

 negara  anggota  asia  pacific  group  on  money 

 laundering  (APG)  .  Indonesia  Sebagai 

 anggota  APG  ,  berdasarkan  rekomendasi 

 tersebut  akan  mendapat  evaluasi 

 kepatuhan  pemenuhan  40  rekomendasi 

 FATF,  baik  dari  segi  technical  compliance 

 assessment  maupun  effectiveness  assessment 

 melalui  mutual  evaluation  review  (MER). 

 Pada  saat  itu,dari  hasil  review  yang 

 dilakukan  oleh  FATF,  terdapat  banyak 

 sekali  kekurangan-kekurangan  yang 

 dimiliki  oleh  Indonesia  dalam  upaya 
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 memberantas  kejahatan  pencucian  uang. 

 Indonesia  dinilai  memenuhi  (  fully  met  )  9 

 (sembilan)  kriteria  dan  sebagian 

 memenuhi  (  partially  met  )  untuk  4  (empat) 

 kriteria  dari  kelemahan  dan  kekurangan 

 tersebut.  117  Berdasarkan 

 kelemahan-kelemahan  yang  diidentifikasi 

 oleh  FATF  tersebut,  secara  garis  besar 

 kelemahan  tersebut  adalah  sebagai 

 berikut:  118 

 1.  Belum  adanya  undang-undang  yang 

 mengkriminalisasi  tindak  pencucian 

 uang; 

 2.  Belum  dibentuk  Financial  Intelligence 

 Unit  (FIU); 

 3.  Belum  adanya  kewajiban  pelaporan 

 transaksi  keuangan  mencurigakan 

 yang  disampaikan ke FIU; 

 4.  Ketentuan  mengenai  Know  Your 

 Customer  principles  baru  saja 

 diperkenalkan,  namun  masih  hanya 

 yang  terkait  dengan  sektor 

 perbankan; 

 5.  Kurangnya kerjasama internasional. 

 Evaluasi  tersebut,  memicu 

 Indonesia  untuk  segera  melakukan 

 pembentukan  dan  penerapan  yang  lebih 

 serius  terkait  dengan  Rezim  Anti 

 Pencucian  Uang  Menindaklanjuti  hasil 

 118  Ibid 

 117  Yunus  Husein,  2005,  Negeri  Sang  Pencuci  Uang, 
 Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, hlm. 13 

 evaluasi  tersebut,  perlahan  indonesia  mulai 

 membentuk  regulasi  dalam  upaya 

 penanggulangan  tindak  pidana  ini.  Pada 

 tahun  berikutnya,  tahun  2001,  Bank 

 Indonesia  (BI),  membuat  Peraturan  Bank 

 Indonesia  (PBI)  No.  3/10/PBI/2001 

 tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah. 

 Aturan  ini  mewajibkan  lembaga  keuangan 

 untuk  mengidentifikasi  nasabah  dan  profil 

 transaksinya,  serta  menelusuri  darimana 

 sumber  dananya  berasal.  Peraturan  ini 

 menjadi  awal  lahir  dan  berkembangnya 

 ⁸penerapan  program  “  know  your  customer”  . 

 Puncak  keseriusan  indonesia  terhadap 

 pentingya  rezim  Anti  Pencucian  Uang, 

 ditunjukan  dengan  pengesahan  UU  No  15 

 tahun  2002  tentang  tindak  pidana 

 pencucian  uang,  yang  kemudian  diubah 

 dengan  disahkannya  UU  No  25  tahun 

 2003.  Dan  dalam  perkembangan 

 selanjutnya  diperbarui  lagi  dengan 

 disahkannya  Undang  Undang  no  8  tahun 

 2010  tentang  Pencegahan  dan 

 Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian 

 Uang. 

 Dalam  proses  pembentukannya 

 Undang-undang  ini  berlandaskan  pada  40 

 rekomendasi  FATF  serta  hasil  evaluasi 

 dari  MER  FATF  sebagai  kerangka  dasar 

 perumusan  pasal  pasal.  Ditanggal  yang 

 sama  dengan  pengesahan  pertama  kali 

 undang-undang  ini  yakni  17  April  2002, 

 masyarakat  dikenalkan  dengan  suatu 
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 lembaga  independen  yang  bergerak  dalam 

 penanganan  tindak  pidana  pencucian 

 uang,  Yakni  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis 

 Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Pusat 

 Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi 

 Keuangan  (  PPATK  )  berperan  sebagai 

 Financial  Intelligence  Unit  (FIU)  yang 

 bertugas  baik  dalam  pencegahan  dan 

 pemberantasan  TPPU  dan  TPPT  dengan 

 kewenangan  menerima  dan  menganalisis, 

 semua  informasi  terkait  keuangan  dan 

 menyampaikannya  kepada  penegak 

 hukum untuk ditindaklanjuti.  119 

 Tidak  berhenti  sampai  disitu  saja, 

 dalam  perkembangannya  pemerintah 

 memandang  diperlukan  komite  khusus, 

 untuk  mengefektifkan  upaya  penanganan 

 ini  sejalan  juga  dengan  pelaksanaan  pasal 

 92  ayat  2  UU  TPPU  tersebut,  maka 

 Indonesia  membentuk  Komite 

 Koordinasi  Nasional  Pencegahan  dan 

 Pemberantasan  tindak  pidana  pencucian, 

 melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  6 

 tahun  2012.  yang  bergerak  khusus  dalam 

 pelaksanaan  penanganan  tppu  ini.  Komite 

 TPPU  ini  merupakan  badan  koordinasi 

 nasional  yang  didalamnya  terdiri  dari  16 

 kementerian  maupun  lembaga  yang 

 diketuai  oleh  Menkopolhukam  dengan 

 Kepala  PPATK  sebagai  sekretaris. 

 Adapun  anggota  komite  terdiri  dari 

 Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  (LPP) 

 119  OJK. Rezim APU-PPT Nasional 

 yang  terdiri  dari  Menteri  Luar  Negeri, 

 Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri 

 Keuangan,  Menteri  Hukum  dan  HAM, 

 Menteri  Perdagangan,  Menteri  Koperasi 

 dan  Usaha  Kecil  Menengah,  Ketua  OJK, 

 Gubernur  BI  dan  Aparat  penegak  Hukum 

 yang  terdiri  dari  Jaksa  Agung,  Kapolri, 

 Kepala  BIN,  Kepala  BNPT,  Kepala  BNN. 

 Pengesahan  regulasi  ini,  menjadi  cikal 

 bakal  lahirnya  rezim  APU-PPT  di 

 indonesia  yang  terus  berkembang  hingga 

 saat  ini.  Dengan  lahirnya  undang-undang 

 ini  terjadi  perubahan  besar  terhadap  cara 

 pandang  dan  penanganan  terhadap 

 praktik pencucian uang di Indonesia. 

 Penerapan  APU-PPT  oleh 

 penyelenggara  Teknologi  Finansial 

 P2P Lending 

 Lembaga  keuangan  non  bank 

 dalam  hal  ini,  penyelenggara  fintech  P2P 

 Lending  sangat  rentan  dijadikan  media 

 pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme, 

 sebagaimana  yang  sudah  dibahas  dalam 

 sub  pembahasan  sebelumnya.  Seiring 

 dengan  berkembangnya  produk,  model 

 bisnis  dan  teknologi  informasi,  peluang 

 untuk  melakukan  tindak  pidana  dalam 

 sektor  keuangan,  khususnya  pencucian 

 uang  dan  pendanaan  terorisme  pun 

 muncul.  Tuntutan  perkembangan  zaman, 

 mengharuskan  penyelenggara  fintech  P2P 

 Lending  bersama  seluruh  lembaga 
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 pemerintahan  serta  aparat  penegak  hukum 

 untuk ikut bertransformasi. 

 Sejalan  dengan  itu,  untuk 

 mencegah  dan  memberantas  tindak 

 pidana  pencucian  uang,  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  mewajibkan  program  Anti 

 Pencucian  Uang  dan  Pencegahan 

 Pendanaan  Terorisme  (APU  PPT)  yang 

 didasarkan  pada  pendekatan  berbasis 

 risiko  (  risk  based  approach  )  sesuai  dengan 

 prinsip  umum  yang  berlaku  secara 

 internasional  untuk  dilaksanakan  para 

 penyelenggara  P2P  Lending  .  Perlu 

 diketahui  bahwasannya  Otoritas  Jasa 

 Keuangan  (OJK)  yang  dibentuk 

 berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2011 

 memiliki  fungsi  sebagai  pengawas  dan 

 pengatur  di  sektor  pasar  modal,  di  sektor 

 asuransi,  sektor  lembaga  pembiayaan  dan 

 sektor  jasa  keuangan  non-bank  lainnya 

 yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Industri 

 Keuangan  Non-Bank  (IKNB).  Dalam  hal 

 ini,  berdasarkan  Pasal  18  UU  No.  8  Tahun 

 2010,  OJK  sebagai  Lembaga  Pengawas 

 dan  Pengatur  (LPP),  memiliki  wewenang 

 untuk  mengawasi,  mengatur,  dan 

 mengenai  sanksi  terhadap  pelapor.  OJK 

 sebagai  LPP  dari  penyelenggara  P2P 

 Lending  diamanatkan  untuk  menetapkan 

 ketentuan  Prinsip  Mengenali  Pengguna 

 Jasa  (PMPJ).  Oleh  karena  itu,  OJK 

 menerbitkan  Peraturan  OJK  (POJK)  No. 

 12  Tahun  2017  tentang  Penerapan 

 Program  Anti  Pencucian  Uang  dan 

 Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  di 

 Sektor  Jasa  Keuangan  yang  kemudian 

 telah  diubah  menjadi  POJK 

 No.23/POJK.01/2019  tentang  ketentuan 

 terkait  PMPJ  dan  kewajiban  PJK  untuk 

 menerapkan  Program  APU  PPT  yang 

 diatur  dalam  Pasal  4  POJK  no  12/POJK 

 01/2017  sebagaimana  telah  diubah 

 dengan  POJK  no  23/POJK.01/2019, 

 adapun bunyi pasal tersebut ialah: 

 “  PJK  wajib  menerapkan  program  APU  dan 

 PPT  untuk  mengelola  dan  memitigasi  risiko 

 yang  telah  diidentifikasi  berdasarkan 

 penilaian  risiko  sebagaimana  dimaksud 

 dalam  Pasal  2  dan  yang  telah  memenuhi 

 ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan 

 OJK ini.” 

 Mengenai  penerapan  program 

 tersebut,  Terdapat  5  (lima)  pilar  yang 

 paling  sedikit  harus  dipedomani  oleh  para 

 penyelenggara  P2P  Lending  pada  Program 

 APU dan PPT berbasis risiko, yaitu: 

 1.  Pengawasan  aktif  Direksi  dan 

 Dewan Komisaris 

 Pasal  6  &  Pasal  7  POJK  12/2017 

 sebagaimana  telah  diubah  dengan  POJK 

 23/2019,  mengatur  bahwa  yang 

 dimaksud  dengan  Pengawasan  aktif 

 terhadap  Direksi  diantaranya  dilakukan 

 dengan  pemberlakuan  kebijakan  dan 

 prosedur,  pembentukan  unit  kerja  khusus 
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 atau  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas 

 penerapan  prosedur,  pengawasan  terhadap 

 kepatuhan  unit  kerja,  dan  memastikan 

 telah  dilakukannya  pelatihan  terhadap 

 satuan  kerja  dan  pegawai  baru.  Kemudian, 

 pengawasan  terhadap  Dewan  Komisaris 

 dilakukan  dengan  memberi  persetujuan 

 atas  kebijakan  dan  prosedur  penerapan 

 yang  diusulkan  oleh  Direksi,  mengawasi 

 pelaksanaan  tanggung  jawab  Direksi,  dan 

 memastikan  adanya  pembahasan  terkait 

 dalam rapat Direksi dan Komisaris. 

 2.  Kebijakan dan Prosedur 

 POJK  23/2019  menjelaskan  bahwa 

 kebijakan dan prosedur meliputi: 

 A.  Identifikasi dan verifikasi nasabah; 

 B.  Identifikasi  dan  verifikasi  Beneficial 

 Owner  ; 

 C.  Penutupan  hubungan  usaha  atau 

 penolakan transaksi; 

 D.  Pengelolaan  risiko  PU  dan/atau  PT 

 yang  berkelanjutan  terkait  dengan 

 Pengguna,  negara,  produk  dan  jasa 

 serta  jaringan  distribusi  (  delivery 

 channels  ); 

 E.  Pemeliharaan  data  yang  akurat  terkait 

 dengan  transaksi,  penatausahaan 

 proses  CDD,  dan  penatausahaan 

 kebijakan dan prosedur; 

 F.  Pengkinian dan pemantauan; 

 G.  Pelaporan  kepada  pejabat  senior, 

 Direksi  dan  Dewan  Komisaris 

 berkenaan  dengan  pelaksanaan 

 kebijakan  dan  prosedur  penerapan 

 program APU dan PPT; dan 

 H.  Kewajiban  Pelaporan  kepada  Pusat 

 Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi 

 Keuangan (PPATK). 

 3.  Pengendalian Intern 

 Pasal  57  ayat  (2)  POJK  12/2017 

 sebagaimana  telah  diubah  dengan  POJK 

 23/2019  mengatur  bahwa,  Penyelenggara 

 wajib  melakukan  Pengendalian  intern 

 secara  efektif  melalui  kebijakan,  prosedur, 

 dan  pemantauan  internal  yang  memadai, 

 pembatasan  wewenang  dan  tanggung 

 jawab  satuan  kerja  penerapan  program 

 APU  dan  PPT,  dan  pemeriksaan  secara 

 independen. 

 4.  Sistem Informasi Manajemen 

 Pasal  59  POJK  12/2017  sebagaimana 

 telah  diubah  dengan  POJK  23/2019 

 mengatur  bahwa  Penyelenggara  P2P 

 Lending  wajib  untuk  memiliki  sistem 

 informasi  yang  dapat  digunakan  untuk 

 keperluan  identifikasi,  analisa,  pemantauan 

 dan  penyediaan  laporan  secara  efektif 

 mengenai  karakteristik  transaksi  yang 

 dilakukan  oleh  Penerima  Pinjaman. 

 Bersamaan  dengan  itu,  penyelenggara  juga 

 wajib  memelihara  profil  para  Penerima 

 Pinjaman tersebut. 

 5.  Sumber  Daya  Manusia  dan 

 Pelatihan 
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 Pasal  60  &  Pasal  61  POJK  12/2017 

 sebagaimana  telah  diubah  dengan  POJK 

 23/2019  mengatur  bahwa  Penyelenggara 

 wajib  melakukan  penyaringan,  dan 

 pemantauan  terhadap  profil  karyawan, 

 selanjutnya  penyelenggara  wajib 

 melakukan  pelatihan  terhadap  karyawan 

 tersebut  terkait  dengan  teknik,  metode, 

 dan  tipolog  TTPU  serta  bagaimana 

 kebijakan  dan  prosedur  penerapan 

 program APU-PPT. 

 Efektivitas  Program  APU  PPT 

 Sebagai  Mitigasi  Risiko  Munculnya 

 Potensi  Tindak  Pidana  Pencucian 

 Uang  Melalui  Teknologi  Finansial  P2P 

 Lending  di Indonesia 

 Pengimplementasian  5  pilar 

 APU-PPT  oleh  penyelenggara  P2P 

 Lending  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan 

 optimal,  Salah  satunya  dapat  dilihat  dari 

 sub-sektor  kebijakan  dan  prosedur 

 tentang  bagaimana  penyelenggara 

 menerapkan  prosedur  uji  tuntas 

 nasabahnya,  uji  tuntas  nasabah  atau  yang 

 dikenal  dengan  istilah  Customer  Due 

 Diligence  merupakan  hal  esensial  bagi 

 penyelenggara  P2P  Lending  dalam  upaya 

 mencegah  terjadinya  TPPU  dalam 

 layanannya.  Customer  Due  Diligence  (CDD) 

 dilakukan  dengan  mengidentifikasi, 

 memverifikasi,  dan  memantau  calon 

 nasabah  atau/dan  nasabah  untuk 

 memastikan  bahwa  transaksi  sesuai 

 dengan  profilnya.  CDD  dalam  P2P 

 Lending  secara  spesifik  terdapat  pada 

 SEOJK  6/2021  yang  merupakan  turunan 

 dari  POJK  Nomor  12/POJK.01/2017 

 tentang  Penerapan  Program  APU  dan 

 PPT  di  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  telah 

 diubah  menjadi  POJK 

 23/POJK.01/2019. 

 Prosedur  CDD  terdiri  dari 

 identifikasi  dan  verifikasi  informasi 

 terhadap  Calon  Pengguna.  Proses 

 identifikasi  dilakukan  untuk  mengetahui 

 profil  Calon  Penerima  maupun  pemberi 

 Pinjaman.  Identifikasi  profil  Calon 

 Pengguna  dilakukan  dengan  menggali 

 informasi  tentang  Calon  Pengguna  atau 

 Pemilik  Manfaat  (  Beneficial  Owner  ),  yang 

 terdiri dari: 

 1.  Identitas 

 Identitas  yang  diperlukan 

 meliputi,  nama  lengkap  dan  nama 

 alias,  nomor  dokumen  identitas, 

 alamat  tempat  tinggal,  tempat  dan 

 tanggal  lahir,  kewarganegaraan, 

 pekerjaan,  alamat  dan  nomor 

 telepon  tempat  kerja,  jenis 

 kelamin, dan status perkawinan; 

 2.  Sumber dana; 

 3.  Penghasilan rata-rata per tahun; 

 4.  Maksud  dan  tujuan  hubungan 

 usaha  atau  transaksi  yang  akan 

 dilakukan; 
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 5.  Hubungan  hukum  antara  Calon 

 Penerima  Pinjaman  atau  WIC 

 dengan  Pemilik  Manfaat  (  Beneficial 

 Owner  )  yang  ditunjuk  dengan 

 surat  penugasan,  surat  perjanjian, 

 surat  kuasa  atau  bentuk  lainnya; 

 dan 

 6.  Pernyataan  Calon  Penerima 

 Pinjaman  atau  WIC  berkenaan 

 dengan  kebenaran  identitas 

 maupun  sumber  dana  dari 

 Pemilik Manfaat (  Beneficial Owner  ). 

 Selain  dokumen  diatas, 

 penyelenggara  dapat  meminta  dokumen 

 tambahan  kepada  calon 

 pemberi/penerima  pinjaman  antara  lain 

 alamat  email,  softcopy  dokumen  identitas 

 tambahan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak 

 atau  yang  berwenang,  dan  foto  wajah 

 (swafoto);  Adapun  dalam  melakukan 

 Identifikasi  ini  bisa  dilakukan  secara 

 elektronik,  pelaksanaannya  dapat 

 dilakukan  antara  lain  melalui  pengisian 

 form  elektronik  dan  penyampaian  salinan 

 dokumen  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  20, 

 Pasal  21,  Pasal  22,  Pasal  23,  dan  Pasal  24 

 POJK  APU  dan  PPT  dalam  bentuk 

 softcopy  melalui  laman  atau  aplikasi 

 Penyelenggara 

 Setelah  melakukan  identifikasi 

 profil,  selanjutnya  Penyelenggara  P2P 

 Lending  wajib  melakukan  verifikasi 

 terhadap  informasi  yang  telah  diterima. 

 Proses  verifikasi  dilakukan  dalam  rangka 

 meyakini  kebenaran  data  yang  sudah 

 didapatkan  dari  proses  identifikasi 

 sebelumnya,  dalam  tahapan  ini 

 penyelenggara  fokus  untuk  menyesuaikan 

 data  yang  ada  seperti  mencocokkan 

 kesesuaian  profil  Calon 

 pemberi/penerima  jaminan,  foto  diri  dan 

 foto  identitas,  mencocokkan  kesesuaian 

 dokumen  identitas  sidik  jari,  dan/atau 

 foto  diri  (swafoto)  dengan  dokumen 

 identitas  atau  dokumen  lainnya  yang 

 mencantumkan  tanda  tangan,  sidik  jari, 

 dan/atau  foto  diri  (swafoto);  120  Adapun 

 verifikasi  bisa  dilakukan  secara  elektronik 

 dengan  face-to-face  (melalui  fitur  video  call 

 yang  disediakan  penyelenggara)  ataupun 

 non face-to-face  . 

 Jika  proses  identifikasi  dan 

 verifikasi  sudah  selesai  dilakukan,  maka 

 selanjutnya  Penyelenggara  P2P  Lending 

 harus  menentukan  apakah  Calon 

 Penerima/Pemberi  Pinjaman  dapat 

 dikatakan  memiliki  kriteria  risiko  tinggi 

 sebagai  orang  yang  bisa  saja  melakukan 

 TPPU. 

 Adapun  kriteria  tersebut  dapat 

 dilihat dari:  121 

 121  ibid. 

 120  Ketentuan 8 e, seojk no 6/seojk 5/2021 
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 1.  Latar  belakang  atau  profil 

 Nasabah  berisiko  tinggi  (high  risk 

 customers); 

 2.  Produk  sektor  jasa  keuangan  yang 

 memiliki  risiko  tinggi  untuk 

 digunakan  sebagai  sarana 

 Pencucian  Uang  dan  Pendanaan 

 Terorisme  serta  pendanaan 

 Proliferasi  Senjata  Pemusnah 

 Massal; 

 3.  Transaksi  dengan  pihak  yang 

 berasal  dari  high  risk  countries 

 atau  nasabah  memiliki  hubungan 

 yang  signifikan  dengan  high  risk 

 countries; 

 4.  Transaksi  tidak  sesuai  dengan 

 profil; 

 5.  Termasuk dalam kategori PEP; 

 6.  Bidang  usaha  termasuk  high  risk 

 business; 

 7.  Negara  atau  teritori  asal,  domisili, 

 atau  dilakukannya  transaksi 

 termasuk high risk countries; 

 8.  Tercantum  dalam  daftar  terduga 

 teroris  dan  organisasi  teroris; 

 dan/atau 

 9.  Transaksi  yang  dilakukan  diduga 

 terkait  dengan  hasil  tindak  pidana 

 kejahatan  dan/atau  terkait  dengan 

 Pendanaan Terorisme. 

 Selanjutnya  penulis  mengambil 

 contoh  praktik  Customer  Due  Diligence 

 sebagai  suatu  implementasi  penerapan 

 program  APU  PPT  oleh  penyelenggara 

 P2P  Lending  legal  di  indonesia  ,  PT 

 Akseleran.  PT  Akseleran  adalah 

 Penyelenggara  P2P  Lending  di  Indonesia 

 yang  menghubungkan  UKM  yang 

 membutuhkan  pinjaman  untuk 

 mengembangkan  usaha  dengan  kumpulan 

 pemberi  pinjaman  yang  memiliki  dana 

 lebih  untuk  mendanai  pinjaman 

 tersebut.  122  Penyelenggara  ini 

 menyediakan  dua  jenis  pinjaman,  yakni 

 pinjaman  Multiguna  Konsumtif  yang 

 terdiri  dari  pinjaman  karyawan  dan 

 pinjaman  online  tunai,  dan  Pinjaman 

 Usaha,  yang  berfokus  pada  pendanaan 

 modal  usaha.  Adapun  syarat  peminjaman 

 yang  dibutuhkan  untuk  usaha  dan 

 perseorangan juga berbeda antara lain:  123 

 1.  Syarat Perseorangan: 

 Warga  Negara  Indonesia, 

 memiliki  KTP,  NPWP,  Nomor 

 handphone  aktif,  Alamat  email 

 aktif,  Slip  gaji  1  bulan  terakhir, 

 Merupakan  karyawan  yang 

 bekerja  pada  perusahaan  mitra 

 usaha  Akseleran,  tidak  diberikan 

 surat  peringatan  selama  3  bulan 

 terakhir,  Sudah  bekerja  minimal  3 

 123  20  Cara  Mengajukan  Pinjaman  di  Akseleran 
 :  Jenis,  Syarat,  Bunga  &  Biaya  (idekredit.com)  , 
 diakses pada  11 October 2022. 

 122  Akseleran,  Akseleran  |  Fintech  P2P 
 Lending  Indonesia  ,  diakses  pada  2  October 
 2022. 
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 bulan  serta  melalui  On  Job 

 Training,  Memberikan  ijazah 

 pendidikan  terakhir  yang  asli 

 apabila  berada  pada  level  manager 

 (minimal masa kerja 2 tahun) 

 2.  Syarat Perusahaan: 

 Usaha  berjalan  lebih  dari  setahun, 

 Laporan  keuangan  termasuk 

 laporan  laba/rugi,  mencetak  laba 

 ataupun  keuntungan  bersih  dalam 

 jangka  waktu  1  tahun  terakhir, 

 Nomor  handphone  aktif,  Alamat 

 email  aktif  Proposal  pengajuan 

 pinjaman,  Salinan  rekening  koran 

 3  bulan  terakhir,  Akta 

 pendirian/anggaran  dasar, 

 SIUP/SKDU/NPWP  dan  surat 

 izin  usaha  lainnya,  KTP  pendiri 

 perusahaan dan tim kuasa. 

 PT  Akseleran  dalam  memberikan 

 pinjaman,  terlebih  dahulu  melakukan 

 seleksi  terhadap  calon  penerima 

 pinjaman,  baik  perseorangan  maupun 

 perusahaan.  Hal  tersebut  tampak  pada 

 syarat  peminjaman  uang  yang  dapat  dilihat 

 oleh  calon  penerima  pinjaman  melalui 

 situs  website  maupun  aplikasi  PT 

 Akseleran.  PT  Akseleran  menyaring  calon 

 penerima  pinjaman,  dengan  survei  melalui 

 pengumpulan  serta  pengolahan  data 

 mendalam  untuk  selanjutnya  menjadi 

 dasar  penilaian  peminjaman.  Penilaian 

 kelayakan  dan  risiko  pinjaman  tersebut 

 dilakukan  dengan  internal  credit  scoring  system 

 yang  sedikitnya  berfokus  3  pada  aspek, 

 yakni  aspek  keuangan,agunan,dan  credit 

 behaviour  calon  penerima  pinjaman. 

 Selanjutnya  melalui  sistem  tersebut,  PT 

 Akseleran  akan  melakukan  pemeringkatan 

 kelayakan  dimulai  dari  A++  sampai  E, 

 agar  dapat  disetujui  calon  penerima 

 pinjaman  harus  berada  pada  peringkat 

 A++  sampai  dengan  paling  minimal 

 peringkat  C.  Meskipun  telah 

 berkomitmen  meminimalisir  risiko  dengan 

 kriteria  penilaian  yang  sudah  dibuat,  PT 

 Akseleran  memberikan  sangkalan  terkait 

 risiko,  agar  menjadi  bahan  pertimbangan 

 bagi  para  calon  penerima  maupun 

 pemberi  pinjaman  dalam  menggunakan 

 layanan mereka. 

 Berdasarkan  kewenangan  OJK, 

 penyelenggara  layanan  P2P  Lending  harus 

 berpedoman  pada  kebijakan  yang 

 dikeluarkan  OJK,  dan 

 mempertanggungjawabkan  setiap 

 prosedur  pelaksanaan  program  APU-PPT 

 yang  sudah  mereka  lakukan.  Setiap 

 Penerapan  program  tersebut  akan  diawasi 

 OJK  untuk  selanjutnya  OJK  akan 

 menyampaikan  hasil  pengawasan 

 penerapan  program  APU-PPT  tersebut 

 kepada  Grup  Penanganan  APU  PPT 

 (GPUT).  GPUT  akan  mengolah  data, 

 menganalisis,  serta  menyusun 

 rekomendasi  atas  hasil  pengawasan 

 penerapan  lima  pilar  program  APU  PPT 
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 yang  dituangkan  dalam  Laporan 

 Kompilasi  dan  Analisis  Hasil  Pengawasan 

 (LKAHP) Program APU PPT. 

 Berdasarkan  analisis  pada 

 LKAHP  Program  APU  PPT  tahun  2019, 

 masih  terdapat  kelemahan  pada  penerapan 

 pilar  1  program  APU  PPT,  yaitu 

 Pengawasan  Aktif  Direksi  dan  Dewan 

 Komisaris  pada  sektor  IKNB.  124  Pilar 

 Pengawasan  Aktif  Direksi  dan  Dewan 

 Komisaris  merupakan  pondasi  utama 

 untuk  mengoptimalisasi  penerapan 

 program  APU  PPT  di  PJK  sektor  IKNB 

 (  tone  of  the  top  ).  Pilar  1  tersebut  sangat 

 mempengaruhi  penerapan  program  APU 

 PPT  terhadap  pilar  lainnya.  Pada 

 kenyataannya,  masih  banyak  IKNB  yang 

 belum  mengoptimalkan  Pengawasan  Aktif 

 Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Dalam 

 efektivitas,  masih  terdapat  beberapa 

 masalah  yang  mempengaruhi  efektivitas 

 penerapan pilar 1, yaitu:  125 

 125  OJK  Institute  Webinar,  ‘Capacity  Building 
 Program  APU  PPT  Bagi  Direksi  dan  Dewan 
 Komisaris  PJK’,  youtube, 
 https://www.youtube.com/watch?v=m2zFMHxK 
 AN8 

 124  Penguatan  Peran  Direksi  dan  Dewan  Komisaris 
 Penyedia  Jasa  Keuangan  Non-Bank  dalam 
 Menunjang  Efektivitas  Penerapan  Program  Anti 
 Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan 
 Terorisme  (APU  PPT),  OJK, 
 https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuil 
 ding/past/309/penguatan-peran-dir  (ojk  2021)  (ojk 
 2021)  (ojk 
 2021)eksi-dan-dewan-komisaris-penyedia-jasa-keua 
 ngan-non-bank-dalam-menunjang-efektivitas-pener 
 apan-program-anti-pencucian-uang-dan-pencegaha 
 n-pendanaan-terorisme-apu-ppt  (Diakses  pada  8 
 October 2022). 

 a.  Belum  ditetapkannya  penilaian  risiko 

 TPPU/TPPT; 

 b.  Belum  ditetapkannya  kebijakan  dan 

 prosedur  sesuai  ketentuan  yang 

 berlaku; 

 c.  Tidak  ada  pembahasan  permasalahan 

 penerapan  APU  PPT  dalam  rapat 

 direksi atau dewan komisaris; 

 d.  Tidak  ada  keikutsertaan 

 direksi/dewan  komisaris  dalam 

 pelatihan; 

 e.  Tidak  ada  pemantauan  terhadap 

 pelaksanaan  action  plan  oleh  direksi 

 dan dewan komisaris; 

 f.  Belum  dilakukan  penyampaian 

 kewajiban pelaporan ke OJK; 

 g.  Belum  ditetapkannya  pemeriksaan 

 secara  independen  terkait  efektivitas 

 penerapan  program  APU  PPT  oleh 

 satuan audit internal. 

 h.  Audit  implementasi  APU  PPT  tidak 

 dilakukan. 

 Oleh  karena  itu,  penguatan  terhadap 

 penerapan  program  APU  PPT  terhadap 

 direksi  dan  dewan  komisaris 

 penyelenggara  P2P  Lending  akan 

 meningkatkan  keketatan  pemantauan  dari 

 pimpinan  tertinggi  untuk  memastikan 

 ketaatan  PJK  dalam  menerapkan  APU 

 PPT. 

 Pengaturan  mengenai  mitigasi 

 risiko  TPPU  dalam  fintech  P2P  Lending 

 telah  diatur  sedemikian  rupa  dalam  PBI 
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 dan  POJK.  Dalam  pelaksanaannya,  fintech 

 P2P  Lending  tunduk  pada  POJK  No. 

 10/POJK.05/2022.  Dan  dalam  mitigasi 

 risiko  timbulnya  TPPU,  dalam 

 pelaksanaannya  fintech  P2P  Lending 

 diwajibkan  untuk  menerapkan  program 

 APU  PPT  sebagaimana  telah  diatur  dalam 

 POJK  No.  23/POJK.01/2019.  Namun, 

 regulasi  tersebut  hanya  berlaku  bagi  fintech 

 P2P  Lending  yang  legal  menurut  hukum. 

 Pengaturan  mengenai  kewajiban 

 penyelenggara  P2P  Lending  untuk 

 mendaftarkan  dirinya  telah  diatur  dalam 

 POJK  No.  10/POJK.05/2022.  Namun, 

 dalam  pelaksanaannya  masih  saja  banyak 

 penyelenggara  fintech  P2P  Lending  yang 

 mengoperasikan  kegiatannya  secara  ilegal, 

 tanpa  mendaftar  dan  tidak  memiliki  izin 

 untuk  beroperasi.  Kemudian  terdapat 

 beberapa  faktor  yang  mendorong 

 suburnya  pertumbuhan  fintech  P2P  Lending 

 ilegal  di  Indonesia  yang  dibagi  m  enjadi 

 dua faktor, yaitu: 

 1.  Faktor normatif 

 a.  Belum  adanya  sanksi  pidana  yang 

 dapat menjerat P2P  Lending  ilegal 

 Pengaturan  mengenai  pelaksanaan 

 P2P  Lending  hanya  sebatas 

 Peraturan  OJK  (POJK)  atau 

 setingkat.  Saat  ini  POJK  No. 

 10/POJK.05/2022  hanya  mengatur 

 sanksi  kepada  P2P  Lending  yang 

 terdaftar  dan  berizin  di  OJK  saja. 

 Sedangkan  untuk  pelanggaran  lebih 

 jauh,  OJK  akan  menyampaikan 

 laporan  kepada  Bareskrim  Polri 

 untuk diproses secara hukum. 

 b.  Tidak  adanya  regulasi  terkait 

 besaran  suku  bunga  P2P  Lending 

 Aturan  terkait  penetapan  besaran 

 suku  bunga  P2P  Lending  diatur 

 secara  tidak  langsung  melalui 

 Asosiasi  Fintech  Pendanaan 

 Bersama  Indonesia  (AFPI)  dengan 

 hanya  menyesuaikan  dengan  profil 

 dan skala usahanya. 

 c.  Penegakan  hukum  P2P  Lending 

 ilegal  yang kurang maksimal 

 Pengaturan  OJK  yang  ada  saat  ini 

 hanya  berlaku  bagi  penyelenggara 

 P2P  Lending  legal.  Sedangkan 

 terkait  penegakkan  P2P  Lending 

 ilegal,  OJK  hanya  dapat  melakukan 

 upaya  penutupan  dan  pemblokiran 

 aplikasi  melalui  SWI  yang 

 kemudian  ditindaklanjuti  oleh 

 Kemkominfo. 

 2.  Faktor non normatif 

 a.  Pengawasan  terhadap  P2P  Lending 

 ilegal yang sulit dilakukan 

 Dalam  mendeteksi  P2P  Lending 

 ilegal,  SWI  membutuhkan  waktu 

 yang  lama,  sedangkan 

 perkembangan  P2P  Lending  ilegal 

 sangat pesat. 

 b.  Kurangnya  literasi  serta  edukasi 

 masyarakat  terkait  P2P  Lending 

 Masyarakat  masih  asal  dalam 
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 memilih  website  pinjaman  online 

 tanpa  mengetahui  dampak  apa 

 yang  ditimbulkan  apabila  mereka 

 melakukan  pinjaman  online  di 

 P2P  Lending  ilegal,  seperti 

 tingginya  suku  bunga  pinjaman 

 yang  akan  memberatkan 

 masyarakat. 

 c.  Permintaan  yang  tinggi  dari 

 masyarakat. 

 Proses  mendapatkan  dana  dengan 

 cepat  dan  mudah  menarik  atensi 

 masyarakat  yang  masih  minim 

 literasi  serta  edukasi  terkait  P2P 

 Lending  ilegal  untuk  lebih  memilih 

 P2P  Lending  ilegal  dibandingkan 

 dengan  P2P  Lending  legal  atau 

 perbankan. 

 d.  Kemudahan  dalam  pembuatan 

 platform  penyelenggara  P2P 

 Lending 

 Kemajuan  teknologi 

 menyebabkan  kemudahan  dalam 

 pembuatan  aplikasi  atau  website 

 sehingga  memungkinkan  semua 

 orang  untuk  membuat  P2P 

 Lending  ilegal. 

 Adanya  keterbatasan  OJK  dalam 

 kewenangannya  menangani  fintech  P2P 

 Lending  ilegal  menyebabkan  pelaksanaan 

 penerapan  program  APU  PPT  terhadap 

 fintech  P2P  Lending  menjadi  kurang  efektif. 

 Segala  regulasi  yang  mengatur  terkait 

 penerapan  program  APU  PPT  hanya 

 berlaku  bagi  fintech  P2P  Lending  legal  yang 

 terdaftar  di  OJK.  sedangkan  P2P  Lending 

 yang  tidak  terdaftar  tersebut  menjadi  celah 

 yang  luput  dari  pengawasan  serta 

 pengaturan  OJK  terkait  penerapan 

 program  APU  PPT.  P2P  Lending  ilegal 

 juga  tidak  taat  dan  patuh  pada  peraturan 

 terkait  penerapan  program  APU  PPT. 

 Sehingga  P2P  Lending  yang  tidak  diawasi 

 tersebut  lah  yang  berisiko  besar  untuk 

 dijadikan sarana TPPU dan TPPT 

 Oleh  karena  itu  dalam  mencapai 

 penerapan  program  APU  PPT  yang 

 optimal,  diperlukan  kepatuhan 

 penyelenggara  terhadap  penerapan 

 program  APU  PPT  ini.  Kepatuhan  oleh 

 penyelenggara  terhadap  penerapan 

 program  APU  PPT  akan  menciptakan 

 tingkat  compliance  yang  lebih  tinggi  yang 

 akan  menjadikan  rezim  APU  PPT  di 

 Indonesia  menjadi  lebih  kuat  karena  dapat 

 mencegah terjadinya TPPU dan TPPT. 

 III.  KESIMPULAN 

 Sejauh  ini  landasan  yuridis 

 pemberlakuan  teknologi  finansial  di 

 indonesia  diatur  dalam  beberapa 

 peraturan  OJK,  yang  merupakan  lembaga 

 pengawas  dan  pengatur  yang  berfungsi 

 sebagai  pengawas  dan  pengatur  di  sektor 

 pasar  modal,  di  sektor  asuransi,  sektor 

 lembaga  pembiayaan  dan  sektor  jasa 
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 keuangan  non-bank  lainnya  yang 

 selanjutnya  disebut  sebagai  Industri 

 Keuangan  Non-Bank  (IKNB) 

 sebagaimana  diatur  dalam 

 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011 

 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Khusus 

 subsektor  teknologi  finansial  P2P  Lending  , 

 atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah 

 pinjaman  online  oleh  masyarakat 

 awam,dasar  hukum  pemberlakuannya 

 diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa 

 keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 

 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang 

 Berbasis  Teknologi  yang  dalam 

 perkembangannya  baru  saja  diubah 

 dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  keuangan 

 Nomor  10  /POJK.05/2022  tentang 

 Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis 

 Teknologi  Informasi.  Regulasi  yang  ada 

 telah  mengatur  pemberlakuan  teknologi 

 finansial  dan  mensyaratkan  apa  saja  yang 

 dapat  dilakukan  dan  diikuti  para  pihak 

 yang terlibat di dalamnya. 

 Dalam  perkembangan  industri 

 P2P  Lending  ,  ditemukan  kerentanan  akan 

 munculnya  risiko  terjadinya  TPPU  dalam 

 penggunaan  layanan  tersebut.  Risiko 

 tersebut  coba  diminimalisir  oleh 

 pemerintah  yang  memiliki  fungsi  kontrol 

 pemerintahan  dengan  mewajibkan 

 penerapan  program  APU-PPT  oleh  setiap 

 penyelenggara  P2P  Lending  di  indonesia. 

 Sebagai  mitigasi  risiko  terjadinya  Tindak 

 Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pendanaan 

 Terorisme,  penerapan  program  APU  PPT 

 dalam  penyelenggaraan  P2P  Lending  telah 

 diatur  sedemikian  rupa  melalui  Peraturan 

 Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor 

 12/POJK.01/2017  Tentang  Penerapan 

 program  APU-PPT  di  sektor  jasa 

 keuangan  yang  kemudian  diubah  menjadi 

 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 

 23/POJK.01/2019.  Yang  selanjutnya 

 penerapannya  dalam  P2P  Lending  diatur 

 lebih  spesifik  melalui  SE  Nomor 

 6/SEOJK.05/2021  tentang  Pedoman 

 Penerapan  Program  APU-PPT  bagi 

 Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam 

 Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 Namun,  dalam  kenyataannya 

 masih  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam 

 penerapan  5  pilar  APU  PPT  di  sektor 

 IKNB,  khususnya  P2P  Lending  .  Hal  ini 

 berpotensi  membuka  celah  bagi 

 oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab 

 untuk  melancarkan  aksi  tindak  pidananya 

 dengan  melakukan  pencucian  uang  atau 

 pendanaan  terorisme  melalui  platform  P2P 

 Lending  .  Praktik  pencucian  uang  ini  dapat 

 mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak 

 yang  terlibat,  Atas  kerugian  tersebut 

 POJK  No.  77  Tahun  2016  yang  diubah 

 menjadi  POJK  No  10  tahun  2022  dan 

 POJK  No.  12  tahun  2017  yang  diubah 

 menjadi  POJK  No  23  tahun  2019  belum 

 mengatur  terkait  ketentuan  pemberian 

 ganti  rugi  oleh  para  oknum  pencucian 

 uang  dalam  layanan  P2P  Lending  terhadap 

 152 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 para  pihak  yang  mengalami  kerugian. 

 Dalam  peraturan  yang  sudah  ada,  sanksi 

 yang  diberikan  hanya  berupa  sanksi 

 administratif  terhadap  penyelenggara,  ini 

 disebabkan  karena  peraturan  masih 

 berbentuk  peraturan  dan  bukan 

 undang-undang,  sehingga  tidak  adanya 

 kekuatan  mengikat  dan  memaksa  dari 

 regulasi  tersebut.  Tidak  adanya  sanksi 

 pidana  maupun  pemberian  ganti  rugi  yang 

 jelas  dalam  layanan  P2P  Lending  ini 

 menyebabkan  keresahan  akan  risiko 

 terjadinya  TPPU  dalam  P2P  Lending  terus 

 bermunculan. 

 Melihat  celah  hukum  dan 

 lemahnya  implementasi  regulasi  terkait 

 penerapan  APU-PPT  dalam  layanan  P2P 

 Lending  ,  menjadikan  Indonesia  berpotensi 

 besar  menjadi  negara  tujuan  bagi  para 

 pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang 

 untuk  menjalankan  aksinya.  Pembentukan 

 undang-undang  yang  secara  eksplisit 

 mengatur  mengenai  eksistensi  teknologi 

 finansial  di  indonesia  serta  bagaimana 

 penanganannya  terhadap  risiko  kehadiran 

 TPPU  di  dalamnya  sangat  diperlukan 

 untuk  menciptakan  payung  hukum  yang 

 mengikat  bagi  perkembangan  industri 

 fintech  P2P  Lending  .  Peningkatan 

 penegakan  hukum,  akan  menyebabkan 

 kepastian  hukum,  ketertiban  dan  keadilan 

 menjadi  lebih  baik  serta  tingkat 

 kriminalitas  pun  menjadi  berkurang,  yang 

 pada  akhirnya  menimbulkan  terciptanya 

 stabilitas  maupun  tingkat  kepercayaan 

 masyarakat  kepada  sistem  teknologi 

 finansial  dalam  hal  ini  layanan  P2P  Lending 

 menjadi  lebih  baik.  Pemenuhan  kebutuhan 

 undang-undang  ini  menjadi  suatu 

 keharusan  yang  tidak  dapat  ditunda-tunda 

 seturut  dengan  tuntutan  perubahan 

 zaman. 
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 PENERAPAN  E-MEDIATIO  N DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
 NON LITIGASI 

 1  Arien Rahma Mufidah,  2  Salma Atiqah Raihana,  3  Ghina  Aqilah Dilia 

 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [  arienrahma@student.ub.ac.id  , 

 ghinaqilah@student.ub.ac.id  ,  Salmaraihana@student.ub.ac.id  ] 

 Abstrak 

 Mediasi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  proses  negosiasi 

 untuk  mencapai  kesepakatan  antara  para  pihak  dengan  bantuan  seorang  mediator.  Seiring 

 berkembangnya  zaman,  kondisi  masyarakat  selalu  berubah  dan  semakin  kompleks.  Dalam 

 bidang  penegakan  hukum,  sistematika  pelaksanaan  yang  telah  diatur  harus  tetap  berjalan 

 meskipun  kondisi  sosial  masyarakat  terus  berubah  seiring  berkembangnya  zaman. 

 Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  pada  awalnya  dilakukan  secara  tatap  muka,  kemudian 

 dilakukan  perubahan  sistematika  agar  dapat  dilakukan  secara  virtual  atau  online  .  Sistem 

 pelaksanaan  penegakan  hukum  terpadu  yang  dilakukan  secara  virtual  atau  online  antara  lain 

 e-court  (sistem  peradilan  elektronik)  dan  e-mediation  (sistem  mediasi  elektronik).  Untuk 

 mewujudkan  peradilan  yang  lebih  sederhana,  cepat  dan  tidak  memakan  biaya  yang  besar, 

 Mahkamah  Agung  telah  melakukan  beberapa  terobosan  penting,  salah  satunya  dengan 

 dihadirkannya  peradilan  berbasis  elektronik  atau  e-court  pada  tahun  2018.  Dalam  proses 

 persidangan  secara  elektronik,  pengutamaan  terhadap  upaya  perdamaian  melalui  mediasi 

 tetap  termuat.  Pelaksanaan  perdamaian  melalui  mediasi  pun  juga  diatur  supaya  dapat 

 dilakukan  secara  virtual  atau  online  .  Sistematika  pelaksanaan  mediasi  elektronik  merupakan 

 upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  dengan  tujuan  memperoleh 

 kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  dibantu  oleh  mediator.  Pemberlakuan  mediasi 

 secara  elektronik  setelah  dibuatnya  aturan  mengenai  tersebut  tentu  akan  memberi  pengaruh 

 pada aktivitas di pengadilan. 

 Kata kunci :  alternatif penyelesaian sengketa, peradilan  elektronik, mediasi elektronik. 
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 I.  LATAR BELAKANG 

 Seiring  berjalannya  waktu,  kondisi 

 masyarakat  selalu  berubah  dan  semakin 

 kompleks.  Kondisi  masyarakat  juga 

 berdampak  pada  perkembangan  teknologi 

 di  setiap  era  yang  dituntut  untuk  selalu 

 melakukan  perkembangan.  126  Ditambah 

 dengan  fenomena  globalisasi  yang  telah 

 merubah  seluruh  sektor  atau  bidang 

 kehidupan,  terutama  dalam  sosial 

 masyarakat.  127  Globalisasi  yang 

 berkembang  secara  terus  -  menerus 

 melahirkan  transformasi  tidak  hanya 

 terhadap  satu  atau  atau  sektor  saja, 

 melainkan  terhadap  seluruh  sektor.  128 

 Sehingga  sadar  atau  tidak,  sejatinya  kita 

 telah  hidup  dalam  dunia  yang  terus 

 bertransisi setiap harinya. 

 Dengan  perubahan  di  seluruh 

 sektor  akibat  dari  perkembangan  zaman, 

 maka  sudah  seharusnya  hukum  dan 

 penerapannya  di  masyarakat,  sebagai  salah 

 satu  sektor  di  kehidupan  sosial  juga  ikut 

 128  Vizta  Dana  Iswara,  Nur  Hadiyati,  “  Analisis 
 Pentingnya  Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Online  di 
 Indonesia”  ,  dalam  Jurnal  Hukum  Legalitas,  No.  13, 
 2021,  (Batam:  Universitas  Internasional  Batam, 
 2021), hlm. 15. 

 127  Lisal,  Rendhy  Octovianus  (2018)  Mediasi  Online 
 Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  di 
 Indonesia.  S2 thesis, Universitas Atma Jaya, hlm.  1. 

 126  Qo’idatul  Islamiyah  dkk.,  “Evaluasi  Kebijakan 
 E-Court  dalam  Sistem  Peradilan  di  Pengadilan  Agama 
 Kelas  I-A  Kota  Malang”  ,  dalam  Jurnal  Respon  Publik, 
 No.  16,  2022,  (Malang:  Universitas  Islam  Malang, 
 2022), hlm. 1. 

 berubah  demi  mengimbangi  kompleksitas 

 kondisi  masyarakat.  129  Hukum  harus 

 bersifat  dinamis,  dimana  hukum  mampu 

 mengatur  segala  perbuatan  hukum  serta 

 menyesuaikan  dengan  perubahan  kondisi 

 masyarakat.  Hal  ini  juga  terkait  dengan 

 asas  Hukum  bahwa  keadilan  harus 

 dilaksanakan  secara  sederhana,  cepat  dan 

 tidak  memakan  biaya  yang  besar.  130  Seiring 

 dengan  perkembangan  zaman,  standarisasi 

 ukuran  yang  sederhana  dan  cepat  pun 

 berkembang.  131  Beberapa  tahun  yang  lalu 

 dengan  sekarang  sudah  pasti  ukuran  dan 

 standar  nya  berbeda.  Oleh  karena  itu, 

 permohonan  Hukum  yang  mengikuti 

 prinsip  prosedur  sederhana,  cepat  dan 

 dengan  biaya  yang  murah  tidak  lagi 

 dilakukan.  Salah  satu  bidang  hukum  yang 

 harus  selalu  mengikuti  kondisi  masyarakat 

 yakni bidang penegakan hukum. 

 Dalam  bidang  penegakan  hukum, 

 sistematika  pelaksanaan  yang  telah  diatur 

 harus  tetap  berjalan  meskipun  kondisi 

 sosial  masyarakat  selalu  mengalami 

 perkembangan.  Pelaksanaan  upaya 

 131  Indriati  Amarini,  “Penyelesaian  Sengketa  yang 
 Efektif  dan  Efisien  Melalui  Optimalisasi  Mediasi  di 
 Pengadilan”  ,  dalam  Jurnal  Kosmik  Hukum,  No.  2, 
 2016,  (Purwokerto:  Universitas  Muhammadiyah 
 Purwokerto), hlm. 1. 

 130  Muhammad  Alim,  2011,  “Sekilas  Tentang  : 
 Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan”  ,  Varia 
 Peradilan No. 305, hlm. 5 

 129  Syahzinda  Mahdy  Shalahuddin,  “Efektivitas 
 Hukum  Mediasi  Online”  ,  Skripsi  Fakultas  Hukum 
 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat, hlm. 1. 
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 penegakan  hukum  harus  tetap  berjalan 

 berdasarkan  asas  dan  prinsip  yang  ada. 

 Namun,  dalam  pelaksanaan  tersebut 

 penting  juga  untuk  diperhatikan  bahwa 

 kondisi  masyarakat  terus  berubah  seiring 

 perkembangan  zaman.  Pelaksanaan 

 hukum  juga  harus  sesuai  dengan  norma 

 yang  hidup  di  masyarakat,  dimana  norma 

 ini  sangat  dimungkinkan  mengalami 

 perubahan  akibat  kondisi  masyarakat 

 sendiri.  Dengan  demikian,  sangat  penting 

 untuk  melakukan  penyesuaian  terhadap 

 pelaksanaan  penegakan  hukum.  Karena 

 jangan  sampai  pelaksanaan  upaya 

 penegakan  hukum  tidak  sesuai  baik 

 dengan  asas  hukum  maupun  dengan 

 norma  masyarakat.  Keduanya  harus 

 dijalankan  bersama  dalam  payung 

 penegakan  hukum  demi  mencapai  tujuan 

 hukum itu sendiri yakni keadilan. 

 Adapun  salah  satu  bentuk  upaya 

 penyesuaian  penegakan  hukum  sesuai 

 dengan  asas  hukum  dan  norma 

 masyarakat  adalah  melakukan  penyesuaian 

 terhadap  sistematika  pelaksanaan 

 penegakan  hukum  itu  sendiri.  Sistematika 

 pelaksanaan  penegakan  hukum  menjadi 

 penting  dan  harus  menjadi  atensi  karena 

 dengan  sistematika  pelaksanaan 

 penegakan  hukum  yang  tepat  berdasarkan 

 asas  hukum  dan  norma  masyarakat, 

 barulah  hasil  pelaksanaan  penegakan 

 hukum  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yakni 

 keadilan.  Pelaksanaan  penegakan  hukum 

 telah  tersusun  secara  sistematis  secara 

 langsung  (tatap  muka)  selama  ribuan 

 tahun  silam.  Dengan  adanya  globalisasi 

 yang  menyebabkan  arus  perkembangan 

 teknologi  semakin  cepat,  maka  harus 

 penyesuaian  terhadap  sistematika  tersebut. 

 Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  pada 

 awalnya  dilakukan  secara  tatap  muka, 

 kemudian  dilakukan  perubahan 

 sistematika  agar  dapat  dilakukan  melalui 

 virtual  atau  online  .  132  Prosedur  mengenai 

 pelaksanaan  penegakan  hukum  diatur 

 dalam  suatu  sistem  terpadu  namun  tepat, 

 efektif  serta  efisien.  Dengan  demikian, 

 sistem  pelaksanaan  penegakan  hukum 

 baru  dapat  menjadi  jawaban  atas 

 permasalahan  di  atas.  133  Sistem 

 pelaksanaan  penegakan  hukum  terpadu 

 yang  dilakukan  secara  virtual  atau  online 

 antara  lain  e-court  (sistem  peradilan 

 elektronik)  dan  e-mediation  (sistem  mediasi 

 elektronik). 

 Mahkamah  Agung  telah 

 melakukan  beberapa  kemajuan  signifikan 

 untuk  mencapai  keadilan  yang  mudah, 

 cepat,  dan  murah.  Salah  satu  kemajuan 

 tersebut  adalah  pembentukan  pengadilan 

 berbasis  elektronik,  atau  e-court,  pada 

 tahun  2018.  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 133  Vizta  Dana  Iswara,  Nur  Hadiyati,  “  Analisis 
 Pentingnya  Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Online  di 
 Indonesia”  ,  dalam  Jurnal  Hukum  Legalitas,  No.  13, 
 2021,  (Batam:  Universitas  Internasional  Batam, 
 2021), op.cit hlm. 16. 

 132  Ibid  1 
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 menjadi  sumber  rujukan  untuk  peraturan 

 e-court  ,  yakni  pada  Peraturan  Mahkamah 

 Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3 

 Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara 

 di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (PERMA 

 No.  3/2018).  Peraturan  tersebut 

 mencakup  dasar-dasar  mediasi  elektronik, 

 mulai  dari  mendaftar  hingga  mendapatkan 

 salinan  putusan,  serta  tahapan  mediasi 

 elektronik.  Setahun  kemudian,  Mahkamah 

 Agung  RI  mengeluarkan  Peraturan  No.  1 

 Tahun  2019  (PERMA  No.  1)  tentang 

 Penyelenggaraan  Perkara  dan  Persidangan 

 di  Peradilan  Elektronik.1/2019)  untuk 

 menyempurnakan  peraturan  sebelumnya 

 dan  menggantikan  PERMA  sebelumnya. 

 Penerapan  e-court  dengan  penambahan 

 fitur  e-litigasi  atau  uji  coba  elektronik 

 secara  khusus  ditingkatkan  dengan 

 peraturan  ini.  Selain  itu,  tahapan 

 pelaksanaan  uji  coba  elektronik  lebih 

 lanjut dijabarkan dalam peraturan ini. 

 Berdasarkan  PERMA  No. 

 1/2019,  sidang  elektronik  yang  juga 

 dikenal  dengan  e-court  ,  adalah  serangkaian 

 prosedur  yang  digunakan  pengadilan 

 untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara 

 dengan  menggunakan  teknologi  informasi 

 dan  komunikasi.  134  E-court  itu  sendiri 

 meliputi  pendaftaran  perkara  secara  online 

 134  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang 
 Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan 
 Secara Elektronik 

 (  e-filing  ),  kutipan  biaya  elektronik 

 (e-SKUM),  pembayaran  online  (  e-paymen  t), 

 pemanggilan  secara  online  (  e-summons  )  dan 

 proses secara  online  (  e-litigation  ).  135 

 Dalam  proses  persidangan  secara 

 elektronik,  pengutamaan  terhadap  upaya 

 perdamaian  melalui  mediasi  tetap  termuat. 

 Pelaksanaan  perdamaian  melalui  mediasi 

 pun  juga  diatur  supaya  dapat  dilakukan 

 secara  virtual  atau  online  .  Sistematika 

 pelaksanaan  mediasi  secara  elektronik  ini 

 kemudian  disebut  dengan  e-mediation  . 

 E-mediation  atau  mediasi  elektronik 

 merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa 

 melalui  perundingan  dengan  tujuan  untuk 

 mencapai  kesepakatan  antara  para  pihak 

 yang  bersengketa  dibantu  oleh  mediator 

 serta  dilakukan  dengan  teknologi 

 informasi  dan  komunikasi.  136  Seperti  yang 

 kita  ketahui,  mediasi  merupakan  salah  satu 

 bentuk  penegakan  hukum  sehingga  juga 

 harus  dilakukan  penyesuaian  terhadap 

 mediasi  dengan  tujuan  tetap  mengikuti 

 perkembangan  kondisi  masyarakat  saat 

 ini.  Mediasi  yang  sifatnya  wajib  diikuti 

 oleh  para  pihak  dalam  sengketa  perdata 

 sebelum  proses  pemeriksaan  dalam 

 136  Dewa Putu Ade WIcaksana,  “Mediasi Online 
 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan 
 Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”  , 
 dalam Jurnal Analogi Hukum, No. 3, 2021, 
 (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2021), hlm. 
 178. 

 135  Mahkamah Agung,  Buku Panduan E-Court 
 Mahkamah Agung  (Jakarta: Mahkamah Agung, 
 2019). 
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 persidangan  harus  dapat  dilakukan 

 mengikuti perkembangan teknologi. 

 Pelaksanaan  mediasi  di 

 pengadilan  yang  bertujuan  mendamaikan 

 kedua  pihak  yang  sedang  bersengketa 

 tentu  membutuhkan  banyak  pertemuan 

 yang  sifatnya  intens,  sedangkan  para  pihak 

 memiliki  kepentingan  masing  -  masing  di 

 luar  perkara  yang  juga  harus  dipenuhi. 

 Dengan  demikian  dibuatlah  suatu  sistem 

 pelaksanaan  mediasi  secara  elektronik 

 dengan  tujuan  mencapai  peradilan  yang 

 sederhana,  cepat  dan  tidak  memakan  biaya 

 yang  besar.  Ketentuan  mengenai  mediasi 

 elektronik  sendiri  telah  diatur  dalam 

 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 

 tahun  2022  tentang  Mediasi  di  Pengadilan 

 Secara  Elektronik.  Dalam  peraturan  ini, 

 diatur  mengenai  prosedur  dan  tata  cara 

 pendaftaran  permohonan  mediasi 

 elektronik,  pelaksanaan  hingga 

 kesepakatan  para  pihak.  137  Dengan 

 dibuatnya  peraturan  tentang  mediasi 

 elektronik,  diharapkan  dapat  memenuhi 

 kebutuhan  masyarakat  khususnya  para 

 pihak yang terus berubah sesuai zaman. 

 Pemberlakuan  mediasi  secara 

 elektronik  setelah  dibuatnya  aturan 

 mengenai  hal  tersebut  tentu  akan 

 memberi  pengaruh  pada  aktivitas  di 

 pengadilan.  Dengan  diberlakukannya 

 137  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  tahun 
 2022  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  Secara 
 Elektronik 

 mediasi  elektronik  banyak  sidang  di 

 seluruh  Indonesia,  maka  akan  terjadi 

 perubahan  lebih  rinci  khususnya  dalam 

 ruang  lingkup  masing  -  masing 

 pengadilan.  Perbedaan  mengenai  fasilitas, 

 tenaga  kerja  hingga  faktor  eksternal  tentu 

 juga  akan  memberi  dampak  pada  upaya 

 pelaksanaan mediasi secara elektronik. 

 Berdasarkan  latar  belakang  diatas, 

 penulis  tertarik  untuk  melakukan  sebuah 

 penelitian  dalam  bentuk  karya  ilmiah 

 mengenai  “  Penerapan  e-mediatio  n 

 dalam  Penyelesaian  Sengketa  non 

 litigasi  ”.  Studi  ini  dilakukan  dengan 

 tujuan  membantu  persiapan  pelaksanaan 

 e-mediation  dalam  proses  penyelesaian 

 sengketa  non  litigasi.  Adapun  rumusan 

 masalah yang akan diteliti antara lain : 

 1.  Bagaimana  perbedaan 

 pelaksanaan  e-mediation  dengan 

 mediasi konvensional 

 2.  Bagaimana  alur  pelaksanaan 

 e-mediation  (Mediasi  Elektronik) 

 ditinjau dari aspek regulasi? 

 3.  Bagaimana  kondisi  pelaksanaan 

 e-mediation  dalam  penyelesaian 

 sengketa  non  litigasi  di 

 persidangan? 

 Menurut  Soerjono  Soekanto, 

 penelitian  hukum  dibagi  menjadi 

 penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian 
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 hukum  sosiologis  atau  empiris.  138  Bentuk 

 penelitian  hukum  normatif  meliputi  kajian 

 tentang  asas  -  asas  hukum,  sistem  hukum, 

 hukum  sezaman,  sejarah  hukum  dan 

 perbandingan  hukum.  139  Penelitian 

 penegakan  hukum  termasuk  dalam  bentuk 

 penelitian  hukum  empiris  serta  efektivitas 

 hukum.  140  Penelitian  ini  menggunakan 

 penelitian  normatif  yakni  menekankan 

 pada  penggunaan  data  sekunder  berupa 

 hukum  tertulis  seperti  peraturan 

 perundang  -  undangan.  Penelitian  ini 

 dilakukan  yaitu  dengan  meneliti  peraturan 

 yang  terkait  sebagai  pertimbangan  bahan 

 dasar  untuk  dilakukan  penelitian,  dengan 

 berbagai  sumber  hukum  dan  literatur  yang 

 relevan  dengan  topik  permasalahan  yang 

 diteliti.  141 

 Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan 

 melakukan  pengumpulan  data  sebagai 

 salah  satu  penunjang  penelitian.  Teknik 

 pengumpulan  data  yang  digunakan 

 peneliti  adalah  teknik  studi  pustaka. 

 Teknik  studi  pustaka  dilakukan  dengan 

 cara  pengumpulan  sumber  pengetahuan 

 baik  melalui  media  cetak  dan  elektronik 

 141  Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian 
 Hukum  Normatif  ,  Bayu  Media  Publishing,  Malang, 
 2006, hlm. 57 

 140  Ibid  7 

 139  Ibid  6 

 138  Bambang  Sunggono,  Metode  Penelitian  Hukum  , 
 Cet  5,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2003), 
 hlm 42-43 

 yang  relevan  untuk  dibahas  pada  topik 

 permasalahan  yang  diteliti.  142  Dalam 

 penelitian  ini,  peneliti  memperoleh  data 

 dari  literatur,  peraturan,  serta  regulasi  yang 

 berkaitan dengan permasalahan. 

 Ada  lima  pendekatan  penelitian 

 hukum,  menurut  Peter  Mahmud 

 Marzuki:  143 

 a.  Pendekatan kasus (  case approach  ); 

 b.  Pendekatan  perundang  - 

 undangan (  statute approach  ); 

 c.  Pendekatan  historis  (  historical 

 approach  ); 

 d.  Pendekatan  perbandingan 

 (  comparative approach  ); 

 e.  Pendekatan  konseptual  (  conceptual 

 approach  ). 

 Dalam  penelitian  ini,  peneliti 

 menggunakan  beberapa  pendekatan  yaitu 

 pendekatan  peraturan  undang  -  undang 

 (  statute  approach  )  dan  pendekatan 

 komparatif  (  comparative  approach  ). 

 Pendekatan  undang  -  undang  merupakan 

 pendekatan  dalam  penelitian  dengan 

 melakukan  analisa  terhadap  peraturan 

 serta  regulasi  yang  berhubungan  dengan 

 143  Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum  , 
 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 
 hlm. 93 

 142  Bambang  Sunggono,  Metode  Penelitian  Hukum  , 
 Cet  5,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2003), 
 op.cit, hlm 42-43 
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 permasalahan  dalam  penelitian.  144 

 Sedangkan  pendekatan  perbandingan 

 merupakan  teknik  pendekatan  dalam 

 penelitian  dengan  melakukan 

 perbandingan  atau  membandingkan 

 antara  suatu  pokok  hukum  dengan  pokok 

 hukum  lainnya  dengan  meninjau  aspek 

 yuridis, sosiologis serta historis. 

 Pada  penelitian  ini,  tim  penulis 

 menggunakan  dasar  hukum  peraturan 

 undang - undang yaitu : 

 1.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 

 2002  tentang  Pemberdayaan  Lembaga 

 Perdamaian  145 

 2.  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 

 2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di 

 Pengadilan  146 

 3.  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 

 2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di 

 Pengadilan  147 

 147  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 

 146  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 

 145  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang 
 Pemberdayaan Lembaga Perdamaian 

 144  Ibid  11  . hlm. 24 

 4.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 

 1 Tahun 2016 tentang Mediasi  148 

 5.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 

 3  Tahun  2022  tentang  Mediasi  di 

 Pengadilan Secara Elektronik  149 

 6.  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian Sengketa  150 

 150  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  1999 
 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian 
 Sengketa 

 149  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun 
 2022  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  Secara 
 Elektronik 

 148  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
 2016 tentang Mediasi 
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 II.  PEMBAHASAN 

 A.  Tinjauan Umum Terkait Mediasi 

 Dipandang  dari  sisi  etimologis, 

 Mediasi  atau  yang  dalam  bahasa  latin 

 disebut  mediare  memiliki  arti  berada  di 

 tengah.  Hal  tersebut  menunjukkan  makna 

 dari  peran  yang  ditampilkan  oleh  pihak 

 ketiga  sebagai  penengah  atau  mediator 

 dalam  menyelesaikan  sengketa  di  antara 

 para  pihak.  151  Menurut  istilah,  mediasi 

 adalah  proses  perdamaian  di  mana  para 

 pihak  yang  bersengketa  setuju  untuk 

 menyerahkan  penyelesaian  sengketa 

 kepada  seorang  mediator,  juga  dikenal 

 sebagai  orang  yang  menyelenggarakan 

 pertemuan  antara  dua  atau  lebih  pihak 

 yang  bersengketa  untuk  mencapai  hasil 

 yang  adil  dengan  biaya  yang  minimal 

 namun  tetap  sepenuhnya  efektif  dan 

 secara  sukarela  dapat  diterima  oleh  kedua 

 belah  pihak  yang  bersengketa.  152  Mediator 

 memiliki  peran  untuk  membantu  para 

 pihak  yang  bersengketa  mencapai 

 kesepakatan  bersama,  menyediakan 

 fasilitas  atau  menjembatani  proses 

 komunikasi  secara  aktif  dan  komprehensif 

 152  Abdul  Rokhim,  ‘Mediasi  Menurut  Peraturan 
 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 
 2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan’,  Mediasi 
 Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia 
 Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan  , 
 43.3 (2014), 322–29 

 151  ‘  Alternative  Dispute  Resolution,  Resolusi 
 Konflik  Non-Litigasi  —  Ahmad  Musadad,  S.H.I., 
 M.S.I. - Literasi Nusantara’ 

 kepada  para  pihak,  membantu  para  pihak 

 dalam  menemukan  kebutuhan  dan 

 kepentingannya  dalam  sengketa.  Selain  itu, 

 mediator  berperan  dalam  membantu  para 

 pihak  menganalisis  substansi  atau  pokok 

 dari permasalahan yang tengah dihadapi. 

 Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa 

 Indonesia  (KBBI)  menyatakan  bahwa 

 mediasi  adalah  proses  pengikutsertaan 

 pihak  ketiga  sebagai  mediator  atau 

 penasehat  dalam  penyelesaian  suatu 

 perselisihan.  153  Mediasi  dalam  bahasa 

 Indonesia  memiliki  tiga  makna  yang 

 berbeda.  Pertama,  mediasi  merupakan 

 suatu  proses  penyelesaian  permasalahan 

 yang  terjadi  akibat  adanya  perselisihan  di 

 antara  dua  orang  atau  lebih.  Kedua,  pihak 

 yang  berperan  menjadi  mediator  bukanlah 

 salah  satu  dari  pihak  yang  terlibat  di  dalam 

 sengketa.  Ketiga,  pihak  yang  berperan 

 sebagai  mediator  hanya  memiliki  hak 

 sebagai  penasihat  saja  dan  tidak  memiliki 

 hak  dalam  pengambilan  kesepakatan  atau 

 keputusan. 

 Mediator  diharapkan  memiliki 

 pengalaman  dalam  bidang  yang  menjadi 

 objek  sengketa.  Hal  ini  bertujuan  supaya 

 mediator  mampu  memahami  objek  atau 

 pokok  yang  menjadi  sengketa  di  antara 

 153  Tim  Prima  Pena,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  , 
 (Gitamedia Press), h. 441. 
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 para  pihak.  Dengan  begitu,  mediator 

 dapat  menjadi  penengah  bagi  para  pihak 

 yang  bersengketa  selama  proses  mediasi 

 berlangsung.  Mediator  juga  harus  mampu 

 memberikan  penjelasan  mengenai  perkara 

 atau  masalah  yang  menjadi  sengketa  dan 

 sekaligus  menawarkan  sebuah  solusi 

 dalam  menyelesaikan  sengketa  para  pihak 

 dengan  persetujuan  para  pihak.  154  Dengan 

 pengetahuan  mediator  mengenai  objek 

 sengketa,  proses  mediasi  dan  penyelesaian 

 akan  relatif  lebih  cepat  karena  seluruh 

 pihak  yang  ikut  dalam  mediasi  sama  - 

 sama  tahu  persoalan  yang  menjadi 

 sengketa  sehingga  tidak  diperlukan  adanya 

 penjelasan  awal  yang  panjang  atau  berbelit 

 - belit. 

 Pada  hakikatnya  mediasi 

 merupakan  suatu  bentuk  dari  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  Perdata  (APS) 

 sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  1  ayat 

 10  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia 

 Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  (UU  No.  30/1999) 

 yang  secara  pokok  mendeskripsikan  APS 

 sebagai  organisasi  untuk  menyelesaikan 

 perselisihan  atau  perbedaan  pendapat 

 melalui  proses  yang  telah  disepakati  oleh 

 para  pihak,  yaitu  penyelesaian  di  luar 

 154  Made  Oka  Cahyadi  Wiguna,  ‘Peluang 
 Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang  Tanah 
 Melalui  Alternative  Dispute  Resolution’, 
 Masalah-Masalah Hukum  , 47.1 (2018), 47 

 pengadilan  melalui  konsultasi,  negosiasi, 

 mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli. 

 Meskipun  tergolong  sebagai  salah  satu 

 bentuk  penyelesaian  sengketa  non  litigasi, 

 namun  di  Indonesia  sendiri  mediasi  adalah 

 bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa 

 perdata  di  Pengadilan  Negeri  (litigasi).  Hal 

 ini  sesuai  dengan  asas  hukum  acara 

 perdata  menghendaki  adanya  perdamaian. 

 Dalam  hal  ini  hakim  wajib  melakukan 

 usaha  mendamaikan  di  antara  para  pihak 

 yang  bersengketa.  Upaya  hakim  tersebut 

 bersifat  imperatif  sesuai  Pasal  131  ayat  1 

 HIR  dimana  apabila  hakim  tidak  berhasil 

 mendamaikan  para  pihak,  maka  hal 

 tersebut  wajib  disebut  dalam  berita  acara. 

 Selain  itu,  kelalaian  hakim  terhadap  upaya 

 mendamaikan  para  pihak  yang 

 bersengketa  dapat  berakibat  pada 

 pemeriksaan batal demi hukum. 

 Aturan  mengenai  mediasi 

 terdapat  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah 

 Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 

 Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan 

 Lembaga  Perdamaian  (SEMA  No. 

 1/2002)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 

 130  HIR  dan  152  RBg  yang  mengatur 

 lembaga  perdamaian  serta  mewajibkan 

 hakim  untuk  melakukan  upaya 

 mendamaikan  para  pihak  yang 

 bersengketa  sebelum  memeriksa 
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 perkara.  155  Yang  kemudian  disempurnakan 

 oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003 

 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan 

 (PERMA  No.  2/2003)  yang  berisi  tahap 

 pelaksanaan  dari  pra  mediasi  hingga  syarat 

 yang  harus  dipenuhi  sebelum 

 melaksanakan  mediasi.  156  Diatur  lebih 

 lanjut  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 

 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan 

 (PERMA  No.  1/2008)  yang  mengatur 

 secara  lebih  lengkap  mengenai  ketentuan  - 

 ketentuan  umum  dalam  mediasi,  tata  cara 

 pelaksanaan  mulai  dari  pra  mediasi  hingga 

 tahap  selanjutnya  setelah  mediasi.  157 

 Aturan  mengenai  mediasi  juga  terdapat 

 dalam  Undang  -  Undang  Republik 

 Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  No. 

 30/1999)  dimana  mediasi  termasuk  salah 

 satu  cara  upaya  alternatif  penyelesaian 

 sengketa di luar pengadilan. 

 Landasan  hukum  mengenai 

 mediasi  yang  saat  ini  masih  berlaku  ialah 

 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 

 157  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 

 156  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 

 155  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang 
 Pemberdayaan Lembaga Perdamaian 

 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang 

 Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  (PERMA 

 No.  1/2016)  158  .  Aturan  ini  mendefinisikan 

 mediasi  sebagai  metode  penyelesaian 

 perselisihan  melalui  negosiasi  untuk 

 mencapai  kesepakatan  antara  para  pihak 

 yang  dibantu  oleh  pihak  ketiga  atau 

 penengah  sebagai  mediator.  PERMA  No. 

 1/2016  merupakan  pengganti  sekaligus 

 penyempurna  dari  PERMA  No.  1/2008. 

 Terdapat  beberapa  perbedaan  dari  kedua 

 peraturan  tersebut,  yaitu  mengenai  jangka 

 waktu  pelaksanaan  mediasi  yang 

 sebelumnya  tertulis  40  hari  diubah 

 menjadi  30  hari  dan  dapat  diperpanjang 

 selama  30  hari  (Pasal  24);  para  pihak  wajib 

 ikut  serta  secara  langsung  dalam  proses 

 mediasi,  baik  didampingi  oleh  kuasa 

 hukum  atau  tidak  (Pasal  6);  dan  adanya 

 kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  beritikad 

 baik  dalam  mengikuti  proses  mediasi, 

 yang  mana  jika  nantinya  para  pihak  tidak 

 beritikad  baik  akan  dapat  berkonsekuensi 

 pada  gugatan  atau  perkara  pokok 

 dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dan  juga 

 dapat  dihukum  untuk  membayar  biaya 

 mediasi (Pasal 7). 

 Mediasi  pada  proses  penyelesaian 

 sengketa,  terkhususnya  pada  perkara 

 perdata  di  Pengadilan  Negeri  sifatnya 

 158  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 
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 adalah  wajib  sebagaimana  diatur  pada 

 Pasal  3  PERMA  No.  1/2016.  Pasal  ini 

 menyatakan  bahwa  hakim,  mediator  dan 

 para  pihak  atau  kuasa  hukum  diharuskan 

 turut  serta  selama  proses  penyelesaian 

 sengketa  menggunakan  mediasi.  159  Tidak 

 melaksanakan  mediasi  termasuk  dalam 

 pelanggaran  terhadap  undang  -  undang 

 dan  dapat  diajukan  upaya  hukum  yaitu 

 banding  atas  putusan  pengadilan  tingkat 

 pertama yang tidak melaksanakan mediasi. 

 Pada  intinya  setiap  sengketa 

 perdata  yang  diadili  di  Pengadilan  Negeri 

 wajib  melakukan  mediasi.  Namun, 

 terdapat  beberapa  pengecualian 

 sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 

 4 (3) PERMA No. 1/2016 yang berisi: 

 Sengketa  berikut  dikecualikan  dari 

 kewajiban  penyelesaian  melalui 

 mediasi  sebagaimana  dimaksud  pada 

 ayat (1), yaitu: 

 a.  Perselisihan  dengan  tenggang  waktu 

 penyelesaian, antara lain: 

 1.  sengketa  yang  dituntaskan 

 melalui  tata  cara  Pengadilan 

 Niaga; 

 2.  sengketa  yang  dituntaskan 

 melalui  tata  cara  Pengadilan 

 Hubungan Industrial; 

 3.  gugatan  atas  putusan  Komisi 

 Pengawas Persaingan Usaha; 

 159  Ibid  20 

 4.  gugatan  atas  putusan  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen; 

 5.  permohonan  pembatalan 

 putusan arbitrase; 

 6.  keberatan  atas  putusan  Komisi 

 Informasi; 

 7.  penyelesaian  perselisihan  partai 

 politik; 

 8.  sengketa  yang  diselesaikan 

 melalui  tata  cara  gugatan 

 sederhana; dan lainnya. 

 b.  penyelesaian  tersebut  tertuang 

 dalam  ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan; 

 c.  sengketa  yang  diperiksa  tanpa 

 penggugat  atau  tergugat,  yang  telah 

 dipanggil secara patut; 

 d.  dimasukkannya  pihak  ketiga  dalam 

 suatu  perkara  (intervensi)  dan 

 gugatan balik (rekonvensi); 

 e.  sengketa  mengenai  pencegahan, 

 penolakan,  pembatalan  dan 

 pengesahan, perkawinan; 

 f.  sengketa  yang  dibawa  kembali  ke 

 pengadilan  setelah  upaya  mediasi 

 yang  gagal  dengan  bantuan 

 mediator  bersertifikat  yang 

 terdaftar  di  Pengadilan  setempat 

 dan  pernyataan  yang  ditandatangani 

 oleh  para  pihak  dan  mediator 

 bersertifikat. 

 Sehingga  dapat  disimpulkan 

 bahwa  mediasi  merupakan  hal  yang 
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 krusial  atau  penting  untuk  dilaksanakan  di 

 Pengadilan  Negeri  dalam  proses 

 penyelesaian  sengketa.  Maka  dari  itu, 

 penting  untuk  memperhatikan  bagaimana 

 perkembangan  penerapan  mediasi  pada 

 Pengadilan  Negeri  khususnya  di  era 

 pandemi  Covid-19  yang  sangat 

 berdampak bagi masyarakat Indonesia. 

 B.  Sejarah Mediasi 

 Dalam  proses  acara  persidangan, 

 upaya  penyelesaian  sengketa  memiliki 

 prinsip  kebebasan,  yang  memiliki  arti 

 bahwa  setiap  orang  memiliki  kebebasan 

 untuk  menentukan  dan  mengajukan  opsi 

 penyelesaian  sengketa  dengan  pihak 

 ketiga.  Para  pihak  khususnya  yang  terlibat 

 dalam  sengketa,  bebas  dan  mandiri  dalam 

 menentukan  baik  opsi  upaya  penyelesaian 

 sengketa  maupun  pihak  yang  akan 

 menjadi  mediator.  Hal  ini  sesuai  dengan 

 asas  hakim  bersifat  pasif  dalam 

 mengakhiri  persidangan,  dimana  apabila 

 para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan 

 sengketa  melalui  jalur  perdamaian  dengan 

 proses  mediasi,  maka  hakim  tidak  dapat 

 menghalangi  kesepakatan  tersebut.  Upaya 

 perdamaian  dalam  proses  penyelesaian 

 sengketa  melalui  mediasi  telah  ada  serta 

 dilaksanakan  sejak  masa  penjajahan 

 pemerintah  kolonial  Belanda.  Pada  masa 

 penjajahan  pemerintah  kolonial  Belanda, 

 upaya  mencapai  perdamaian  dalam  proses 

 penyelesaian  sengketa  pada  umumnya 

 dilaksanakan  di  lembaga  peradilan  umum. 

 Dalam  pelaksanaan  di  masyarakat,  upaya 

 penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi 

 banyak  dilakukan  untuk  kasus  keluarga 

 dan  kasus  perdata  lainnya.  160  Adapun 

 untuk  kasus  sengketa  yang  terjadi  di  luar 

 pengadilan,  pemerintah  kolonial  Belanda 

 biasanya  akan  menyerahkan  sepenuhnya 

 kepada  hukum  adat  yang  berlaku  di 

 masyarakat  sepanjang  tidak  bertentangan 

 dengan  kepentingan  pemerintah  kolonial. 

 Pemerintah  kolonial  Belanda  akan 

 memberikan  peluang  kepada  masyarakat 

 pribumi  untuk  menyelesaikan  setiap 

 sengketa  yang  dialami  kaum  pribumi 

 dengan cara musyawarah atau mediasi. 

 Pihak  pemerintah  kolonial 

 Belanda  biasanya  tidak  akan  ikut  serta 

 dalam  setiap  permasalahan  yang  dialami 

 pribumi  atau  rakyat  Indonesia,  termasuk 

 permasalahan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan 

 pemerintah  kolonial  Belanda  memiliki 

 keyakinan  bahwa  setiap  permasalahan 

 yang  sedang  dialami  oleh  kaum  pribumi 

 sejatinya  tidak  akan  terlepas  dari  hukum 

 adat  atau  kebiasaan  yang  berlaku.  161  Pada 

 masa  itu,  meskipun  dalam  pasal  130  HIR, 

 pasal  154  RBg,  atau  pasal  31  Rv  telah 

 disebutkan  bahwa  hakim  atau  majelis 

 161  Syahrizal  Abbas,  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum 
 Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,  h. 2. 

 160  Nurman  Saputra,  “Mediasi  Sebagai  Model 
 Penyelesaian  Gugatan  Perceraian  di  Persidangan”  ,  Tesis 
 Perpustakaan Universitas Airlangga, hlm. 7. 
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 hakim  harus  mengusahakan  dilakukannya 

 perdamaian  sebelum  memutus  sengketa, 

 pemerintah  kolonial  Belanda  hanya 

 memberikan  kewenangan  berupa 

 melakukan  upaya  perdamaian  kepada 

 pengadilan  dalam  perkara  perdata  umum 

 dan  perdata  keluarga  saja.  162  Oleh  karena 

 itu,  hakim  berupaya  memaksimalkan 

 perannya  pada  proses  perdamaian  kepada 

 pihak  yang  bersengketa.  163  Hal  ini  karena 

 selain  dinilai  menguntungkan  kedua  belah 

 pihak  yang  sedang  bersengketa, 

 kesepakatan  perdamaian  juga  dapat 

 membantu  dan  memberikan  kemudahan 

 bagi  para  hakim  dalam  mempercepat 

 penyelesaian  sengketa  yang  merupakan 

 tugas  dan  kewajibannya.  Dengan  semakin 

 banyaknya  sengketa  yang  diselesaikan 

 melalui  mediasi  perdamaian,  maka 

 semakin  sedikit  sengketa  yang  harus 

 diperiksa oleh hakim. 

 Menurut  A.  Wahab  Daud,  S.H. 

 Ketentuan  tentang  perdamaian  pada  masa 

 kolonial  Belanda  sudah  ada  pada  Pasal  130 

 HIR,  Pasal  154  R.Bg  serta  Pasal  31  Rv.  164 

 Pasal  ini  berisikan  proses  penyelesaian 

 sengketa  melalui  jalur  perdamaian  yang 

 164  A.  Wahab  Daud,  HIR  –  RBG  Dan  Undang  – 
 Undang  Mahkamah  Agung  RI  ,(  Jakarta  :  Pamator 
 Pressindo, 1995), h. 13. 

 163  Dwi  Rezki  Sri  Astarini,  Mediasi  Pengadilan  :  Salah 
 Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Asas 
 Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan  ,(Bandung  : 
 PT Alumni, 2013), h. 82. 

 162  Ibid  30  ,  hlm. 8  . 

 merupakan  bagian  dari  proses 

 penyelesaian  di  pengadilan.  Jalur 

 perdamaian  menjadi  tahap  awal  dalam 

 proses  sengketa  di  persidangan  sebelum 

 dimulainya  tahap  pemeriksaan  serta 

 pembuktian.  Selain  itu,  pada  pasal  ini  juga 

 menjelaskan  bahwa  upaya  perdamaian 

 menjadi  kewajiban  hakim,  165  dimana 

 hakim  tidak  diperbolehkan  memutuskan 

 perkara  sebelum  mengusahakan  adanya 

 upaya  perdamaian  terlebih  dahulu. 

 Putusan  pengadilan  dimana  tidak 

 dilakukan  tahap  perdamaian  sebelum 

 dimulainya  pemeriksaan,  berhak  dianggap 

 batal  demi  hukum.  Perdamaian  yang 

 dimaksud  di  dalam  Pasal  130  HIR,  Pasal 

 154  R.Bg  serta  Pasal  31  Rv  ini  ialah 

 mediasi,  namun  pada  saat  itu  penyelesaian 

 sengketa  di  luar  pengadilan  lebih  dikenal 

 dengan istilah arbitrase.  166 

 Ketika  Indonesia  telah  mencapai 

 kemerdekaannya,  kewenangan  kehakiman 

 dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  (MA) 

 bersama  jajaran  badan  peradilan  yang 

 berada  di  bawah  naungannya,  dalam  ruang 

 lingkup  peradilan  umum,  peradilan  agama, 

 peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha 

 166  Dwi  Rezki  Sri  Astarini,  Mediasi  Pengadilan  :  Salah 
 Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Asas 
 Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan  ,  op.cit  hlm. 
 83 

 165  Drs.  Hari  Sasangka,  Dan  Ahmad  Rifai, 
 Perbandingan  HIR  Dengan  RBG  Disertai  Dengan 
 Yurisprudensi  MARI  Dan  Kompilasi  Peraturan  Hukum 
 Acara Perdata  , (Bandung :Mandar Maju, 2005), h.58 
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 negara  serta  Mahkamah  Konstitusi.  167  Hal 

 ini  seperti  yang  tertulis  dalam  pasal  24 

 Undang  -  Undang  Dasar  Republik 

 Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  undang  - 

 undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap 

 perselisihan  hukum  yang  dialami  oleh 

 masyarakat  diselesaikan  menggunakan 

 proses  pengadilan  (litigasi).  Artinya 

 pengadilan  memiliki  kewenangan  dalam 

 melakukan  proses  penyelesaian  sengketa 

 masyarakat.  Akan  tetapi  sistem  hukum  di 

 Indonesia  juga  memberikan  opsi  untuk 

 memilih  dan  menempuh  jalur  non-litigasi 

 terlebih  dahulu  dalam  menyelesaikan 

 sengketa  hukum.  168  Masyarakat  juga 

 berhak  untuk  menentukan  dan 

 menggunakan  opsi  lain  dalam 

 menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi, 

 yakni  jalur  non-litigasi  atau  upaya 

 perdamaian. 

 Dari  sekian  banyak  hukum  yang 

 berlaku  pada  masa  itu,  tak  ada  satupun 

 hukum  yang  menjelaskan  secara  konkret, 

 ketentuan  mengenai  mediasi  sebagai  salah 

 satu  proses  penyelesaian  sengketa. 

 Sehingga  proses  mediasi  berjalan  sesuai 

 kebijaksanaan  hakim  serta  kesepakatan 

 para  pihak.  Oleh  karena  itu,  proses 

 mediasi  di  masing  -  masing  pengadilan 

 168  Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 
 Tahun 1945 

 167  Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 
 Tahun 1945 

 memiliki  perbedaan.  Ketentuan  mengenai 

 mediasi  sebagai  salah  satu  proses 

 penyelesaian  sengketa  baru  tercantum 

 dalam  Undang  -  Undang  Nomor  30  tahun 

 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa.  Dimana  mediasi 

 termasuk  salah  satu  cara  upaya  alternatif 

 penyelesaian  sengketa  di  luar 

 pengadilan.  169  Selain  itu,  terdapat 

 Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  54 

 tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia 

 Jasa  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa 

 Lingkungan  Hidup  di  Luar  Pengadilan 

 yang  mengatur  khusus  mengenai  lembaga 

 yang  menyediakan  pihak  ketiga  netral 

 dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  yang 

 berhubungan  dengan  lingkungan  hidup.  170 

 Serta  ada  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  (PERMA)  Nomor  1 

 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di 

 Pengadilan.  Aturan  tersebut  mengatur 

 secara  rinci  pedoman  mediasi,  mulai  dari 

 jenis  mediasi  kewajiban  para  pihak  yang 

 berpartisipasi  dalam  mediasi,  biaya  dan 

 pelaksanaan  mediasi,  dan  dari  tahap  awal 

 mediasi hingga berakhirnya mediasi.  171 

 171  Peraturan Mahkamah Agung Republik 
 Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 

 170  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  tahun  2000 
 tentang  Lembaga  Penyedia  Jasa  Pelayanan 
 Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar 
 Pengadilan 

 169  Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 
 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
 Sengketa 
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 Keberadaan  Undang  –  Undang 

 Nomor  30  tahun  1999  inilah  yang  menjadi 

 asal  sumber  hukum  mengenai  prosedur 

 mediasi  di  pengadilan.  Aturan  ini 

 mengatur  bahwa  proses  penyelesaian 

 sengketa  diizinkan  melalui  jalur  selain 

 pengadilan  (litigasi).  Adanya  undang  – 

 undang  tersebut  menjadi  kabar  baik  bagi 

 masyarakat  umum  khususnya  para  pihak 

 yang  ingin  menyelesaikan  sengketa  mereka 

 dengan  cara  mencapai  perdamaian  di  luar 

 pengadilan  menggunakan  prinsip 

 keuntungan  bersama  (  Win  Win  Solution  ). 

 Hal  ini  karena  prinsip  yang  digunakan 

 dalam  mediasi  sangat  berbeda  dengan 

 prinsip  yang  digunakan  oleh  pengadilan 

 dimana  pada  putusan  akhir  terdapat  pihak 

 yang  menang  dan  ada  pula  pihak  yang 

 kalah.  Prinsip  win  win  solution  atau 

 keuntungan  bersama  merupakan  prinsip 

 dengan  selalu  mengupayakan  tercapainya 

 keuntungan  bersama  dalam  setiap 

 sengketa.  Prinsip  win  win  solution  juga  dapat 

 diartikan  sebagai  upaya  penyelesaian  yang 

 memiliki  hasil  menguntungkan  atau 

 memuaskan  semua  pihak,  utamanya  pihak 

 yang bersengketa.  172 

 Hukum  yang  mengatur  mengenai 

 mediasi  didalam  pengadilan  pertama  kali 

 dikeluarkan  pada  PERMA  Nomor  1 

 tahun  2002  tentang  pemberdayaan 

 172  Ayi  Sorbana,  “Pendekatan  Win-Win  Solution  dalam 
 Mengatasi  Terorisme  Internasional  :  Tantangan  dan 
 Peluang”  ,  dalam  Jurnal  Mimbar,  No.  4,  2002,  (Blitar: 
 Universitas Islam Balitar, 2002), hlm. 386. 

 pengadilan  tingkat  pertama,  peraturan  ini 

 lain  dari  peraturan  sebelumnya  yang 

 mengatur  mediasi  di  luar  pengadilan  yaitu 

 Undang  –  Undang  Nomor  30  tahun  1999 

 dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  54 

 tahun  2000.  Setahun  kemudian  PERMA 

 Nomor  1  Tahun  2002  diubah  menjadi 

 PERMA  Nomor  2  tahun  2003  yang 

 menjelaskan  bahwa  hakim  tidak 

 diperkenankan  untuk  memutuskan 

 perkara  melalui  proses  persidangan 

 (litigasi),  akan  tetapi  harus  mengupayakan 

 penyelesaian  sengketa  melalui  prosedur 

 mediasi (non-litigasi).  173 

 Pada  tahun  2018,  Mahkamah 

 Agung  mengkaji  keberadaan  pengelola 

 perkara  yang  lebih  efektif  dan  efisien  di 

 pengadilan.  Hal  ini  juga  difasilitasi  oleh 

 teknologi  yang  lebih  cepat  dan  mobilisasi 

 masyarakat  yang  lebih  cepat.  174  Maka 

 dibuatlah  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019 

 tentang  Administrasi  Perkara  dan 

 Persidangan  di  Pengadilan  Secara 

 Elektronik.  Aturan  ini  memperbolehkan 

 serta  mengatur  adanya  pendaftaran 

 perkara  dan  pemeriksaan  perkara  di 

 174  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik 
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang 
 Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan 
 Secara  Elektronik,  menimbang  “...  bahwa  tuntutan 
 perkembangan  zaman  mengharuskan  adanya  pelayanan 
 administrasi  perkara  dan  persidangan  di  pengadilan  yang 
 lebih efektif dan efisien” 

 173  Peraturan Mahkamah Agung Republik 
 Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 
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 persidangan  secara  tidak  langsung  melalui 

 media  informasi  dan  komunikasi 

 elektronik.  Pada  2020,  terjadi  pandemi 

 COVID-19  dimana  masyarakat  Indonesia 

 tidak  dapat  berpergian  atau  berinteraksi 

 langsung  dengan  orang  lain  secara  bebas. 

 Hal  ini  tentu  menghambat  berbagai 

 kepentingan  yang  dimiliki  oleh  masing  - 

 masing  individu.  Salah  satu  aspek  yang 

 terkena  dampak  adalah  proses 

 penyelesaian  sengketa  melalui  proses 

 peradilan.  Pemeriksaan  sengketa  yang 

 biasanya  dilakukan  secara  langsung 

 dengan  menghadirkan  para  pihak  yang 

 bersengketa  di  depan  majelis  hakim 

 terhalang  oleh  aturan  pembatasan  jarak 

 serta  karantina  di  beberapa  wilayah 

 dengan  jumlah  kasus  COVID-19  yang 

 tinggi.  Maka  dengan  dibuatkan  aturan 

 mengenai  persidangan  secara  elektronik 

 menjadi  alternatif  solusi  bagi  para  pihak 

 yang  ingin  mengajukan  perkara  namun 

 terkendala oleh COVID-19. 

 Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019 

 tentang  Administrasi  Perkara  dan 

 Persidangan  di  Pengadilan  Secara 

 Elektronik  hanya  berisi  pendaftaran 

 perkara  dan  pemeriksaan  perkara  di 

 persidangan  secara  tidak  langsung  melalui 

 media  informasi  dan  komunikasi 

 elektronik.  Belum  ada  aturan  yang  secara 

 khusus  membahas  mengenai  tata  cara 

 mediasi  secara  elektronik.  Baru  pada 

 tahun  2022,  Mahkamah  Agung 

 mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah 

 Agung  Nomor  3  Tahun  2022  tentang 

 Mediasi  di  Pengadilan  Secara  Elektronik. 

 Dalam  aturan  ini,  diatur  secara  rinci 

 tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan 

 mediasi  secara  elektronik  dalam 

 penyelesaian  sengketa.  Dengan 

 dikeluarkannya  aturan  mengenai  mediasi 

 secara  elektronik,  maka  secara  otomatis 

 mediasi  secara  elektronik  resmi  berlaku  di 

 Indonesia. 

 C.  Perbedaan  Pelaksanaan 

 E-mediation  dengan  Mediasi 

 Konvensional 

 Menurut  Pasal  1  ayat  1  Peraturan 

 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia 

 Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur 

 Mediasi  di  Pengadilan,  mediasi  merupakan 

 cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses 

 perundingan  untuk  memperoleh 

 kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu 

 oleh  mediator.  Mediasi  menjadi  salah  satu 

 proses  penyelesaian  sengketa  di  luar 

 pengadilan  (non  litigasi)  dengan  cara 

 melakukan  proses  perundingan  di  antara 

 para  pihak  dengan  bantuan  seorang 

 mediator  yang  memiliki  tugas  sebagai 

 pihak  ketiga  dan  berperan  membantu  para 

 pihak  dalam  sengketa  untuk  mencari  serta 

 mendapat  hasil  akhir  yang  adil  serta  dapat 
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 diterima  oleh  para  pihak  yang 

 bersengketa.  175 

 Mediasi  secara  konvensional 

 dilakukan  di  ruang  pengadilan  atau  tempat 

 lain  di  luar  pengadilan  yang  disepakati 

 para  pihak.  176  Pada  hari  sidang  pertama 

 dilaksanakan,  hakim  pemeriksa  perkara 

 menjelaskan  prosedur  mediasi  kepada 

 para  pihak.  Kemudian  para  pihak  akan 

 memilih  sendiri  mediator  yang  telah 

 disediakan  oleh  pengadilan  sesuai 

 kesepakatan.  Setelah  ditentukan 

 mediatornya,  mediator  terpilih  akan 

 menentukan  hari  dan  waktu  pertemuan 

 mediasi.  Jika  mediasi  dilakukan  di 

 Pengadilan,  mediasi  memanggil  para  pihak 

 dengan  bantuan  juru  sita  untuk 

 menghadiri  pertemuan  mediasi.  Proses 

 mediasi  berlangsung  paling  lama  30  hari 

 sejak  penetapan  perintah  melakukan 

 mediasi.  Selama  proses  mediasi,  mediator 

 dapat  menghadirkan  ahli,  tokoh 

 masyarakat,  tokoh  agama,  atau  tokoh  adat 

 atas  persetujuan  para  pihak.  Apabila 

 mediasi  berhasil  dicapai,  para  pihak  wajib 

 membuat  kesepakatan  secara  tertulis 

 dalam  Kesepakatan  Perdamaian  dengan 

 bantuan  mediator.  Kemudian  para  pihak 

 dapat  mengajukan  Kesepakatan 

 176  Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik 
 Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
 Mediasi di Pengadilan 

 175  Priatna  Abdurrasyid,  “  A  rbitrase  &  Alternatif 
 Penyelesaian  Sengketa  (Suatu  Pengantar)”  ,  Jakarta: 
 Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI 

 Perdamaian  kepada  hakim  pemeriksa 

 perkara  supaya  dibuatkan  Akta 

 Perdamaian.  Apabila  mediasi  tidak 

 berhasil  tercapai,  mediator  wajib 

 memberitahukan  hal  tersebut  kepada 

 hakim  pemeriksa  perkara  secara  tertulis. 

 Kemudian  hakim  pemeriksa  perkara 

 segera  menerbitkan  penetapan  yang  berisi 

 melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai 

 ketentuan hukum yang berlaku. 

 Berdasarkan  Peraturan 

 Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2022 

 tentang  Mediasi  di  Pengadilan  Secara 

 Elektronik,  mediasi  di  pengadilan  secara 

 elektronik  yang  selanjutnya  disebut 

 mediasi  elektronik  adalah  cara 

 penyelesaian  sengketa  melalui  proses 

 perundingan  untuk  memperoleh 

 kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu 

 oleh  mediator  yang  dilakukan  dengan 

 dukungan  teknologi  informasi  dan 

 komunikasi.  177  Mediasi  elektronik  atau 

 e-mediation  merupakan  proses  penyelesaian 

 sengketa  non-litigasi  melalui  keterlibatan 

 kehadiran  pihak  ketiga  yang  telah 

 disepakati  para  pihak  dalam  mencari  dan 

 menghasilkan  penyelesaian  akhir  yang 

 dapat  diterima  oleh  semua  pihak  melalui 

 jaringan  internet  tanpa  pertemuan  secara 

 177  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun 
 2022  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  Secara 
 Elektronik 
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 tatap  muka.  178  Mediasi  elektronik  dapat 

 dikatakan  sebagai  salah  satu  konsep 

 modern  dari  proses  mediasi  yang 

 merupakan  solusi  alternatif  penyelesaian 

 sengketa  dengan  memberikan 

 perlindungan  akan  kepastian  hukum  bagi 

 para  pihak  yang  terhalang  untuk  hadir 

 untuk proses mediasi di persidangan.  179 

 Mediasi  secara  elektronik 

 dilakukan  di  media  atau  aplikasi  yang 

 dapat  digunakan  untuk  mediasi  secara 

 online  .  Pada  hari  sidang  pertama,  apabila 

 persidangan  dilakukan  secara  elektronik, 

 hakim  pemeriksa  perkara  mendorong  para 

 pihak  untuk  melakukan  mediasi  secara 

 elektronik.  Apabila  persidangan  dilakukan 

 secara  konvensional,  hakim  pemeriksa 

 perkara  menawarkan  opsi  untuk 

 melakukan  mediasi  secara  elektronik. 

 Setelah  para  pihak  menyepakati 

 dilakukannya  mediasi  secara  elektronik, 

 para  pihak  memilih  mediator  bersama. 

 Setelah  ditentukan  mediator,  mediator 

 memberikan  usulan  kepada  para  pihak 

 untuk  menentukan  aplikasi  dalam  mediasi. 

 Apabila  salah  satu  pihak  memiliki 

 keterbatasan  akses  pada  teknologi 

 informasi  dan  komunikasi,  dapat 

 179  Ibid  48 

 178  Dewa  Putu  Ade  WIcaksana,  “Mediasi  Online 
 sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hubungan 
 Industrial  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia”  , 
 dalam  Jurnal  Analogi  Hukum,  No.  3,  2021, 
 (Denpasar:  Universitas  Warmadewa,  2021),  op.cit 
 hlm. 179. 

 melakukan  pertemuan  mediasi  di  ruang 

 mediasi  pengadilan.  Setelah  mediasi  selesai 

 dilakukan,  hasil  mediasi  berhasil  atau  tidak 

 berhasil  disampaikan  oleh  mediator 

 kepada  hakim  pemeriksa  perkara  secara 

 elektronik  melalui  Sistem  Informasi 

 Pengadilan. 

 Pelaksanaan  mediasi  secara 

 konvensional  dengan  mediasi  secara 

 elektronik  pada  dasarnya  memiliki  proses 

 yang  sama.  Perbedaan  yang  mendasar 

 terdapat  pada  tahap  sebelum  dan  sesudah 

 dari  mediasi.  Dalam  mediasi  secara 

 konvensional,  para  pihak  hanya 

 menentukan  mediator  sebagai  pihak 

 ketiga  dalam  mediasi.  Sedangkan  dalam 

 mediasi  secara  elektronik,  para  pihak 

 menentukan  mediator  serta  aplikasi  yang 

 digunakan  untuk  mediasi.  Kesepakatan 

 yang  dicapai  sebelum  melakukan  mediasi 

 pada  mediasi  secara  konvensional  dan 

 mediasi  elektronik  berbeda.  Selain  itu, 

 tahap  akhir  dalam  mediasi  juga  terdapat 

 perbedaan.  Dalam  mediasi  secara 

 konvensional,  hasil  mediasi  disampaikan 

 pada  hakim  pemeriksa  perkara  secara 

 langsung  melalui  berita  acara  maupun 

 Kesepakatan  Perdamaian.  Sedangkan 

 dalam  mediasi  secara  elektronik,  hasil 

 mediasi  disampaikan  pada  hakim 

 pemeriksa  perkara  melalui  Sistem 

 Informasi Pengadilan. 
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 Sesuai  Peraturan  Mahkamah 

 Agung  Nomor  3  Tahun  2022  tentang 

 Mediasi  di  Pengadilan  Secara  Elektronik, 

 dimana  hakim  dalam  mengupayakan 

 perdamaian  melalui  mediasi  dapat 

 memberikan  opsi  kepada  para  pihak  untuk 

 menentukan  proses  mediasi  dilakukan 

 secara  tatap  muka  atau  online  .  180  Opsi  ini 

 diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  pihak 

 untuk  membuat  kesepakatan.  Pelaksanaan 

 mediasi  secara  elektronik  mulai  berlaku  di 

 berbagai  wilayah  dan  tingkat  pengadilan  di 

 seluruh  Indonesia.  Namun  tidak  semua 

 pengadilan  di  wilayah  Indonesia  telah 

 berhasil  melakukan  mediasi  secara 

 elektronik.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat 

 berbagai  macam  kendala  seperti  kendala 

 teknis,  sumber  daya  hingga  kesepakatan 

 para  pihak  untuk  melakukan  mediasi 

 secara tatap muka. 

 Pelaksanaan  persidangan  secara 

 elektronik  baru  terlaksana  dalam  e-court  . 

 Persidangan  secara  elektronik  atau  e-court 

 menggunakan  media  tempat 

 dilaksanakannya  mediasi  yakni  melalui 

 media  komunikasi  audio  visual  seperti 

 Zoom  Meeting  ,  Google  Meet  ,  dan  lain  -  lain. 

 Hakim  pemeriksa  perkara  akan  melakukan 

 pemeriksaan  perkara  melalui  media  atau 

 aplikasi  yang  telah  disepakati.  Pelaksanaan 

 persidangan  secara  elektronik  atau  e-court 

 180  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara 
 Elektronik 

 juga  termasuk  pada  pelaksanaan  e-filing  , 

 e-skums,  e-payment,  e-summons,  dan  yang 

 terakhir e-litigation  . 

 Adapun  tahapan  mediasi 

 konvensional  telah  sesuai  dengan 

 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 

 Tahun  2016  tentang  Mediasi.  Jika 

 kesepakatan  berhasil  dicapai,  mediator 

 akan  membantu  para  pihak  untuk 

 menyusun  hasil  perdamaian.  Kemudian 

 hasil  kesepakatan  akan  diajukan  kepada 

 hakim  pemeriksa  perkara.  Hakim  akan 

 mengesahkan  hasil  kesepakatan  menjadi 

 putusan.  Sedangkan  jika  kesepakatan  tidak 

 berhasil  dicapai,  mediator  akan 

 memberikan  laporan  mediasi  melalui 

 Berita  Acara.  Majelis  hakim  yang 

 menerima  laporan  hasil  mediasi  akan 

 melanjutkan persidangan. 

 Sejatinya,  pelaksanaan 

 e-mediation  dapat  dilakukan  dimana  saja 

 oleh  para  pihak.  Para  pihak  tidak  perlu 

 datang  ke  Pengadilan  Negeri  setempat 

 untuk  melakukan  mediasi.  Hal  ini  tentu 

 memudahkan  para  pihak  serta  mediator. 

 Para  pihak  yang  sedang  berada  di  luar 

 domisili  tidak  perlu  mengorbankan  waktu 

 serta  biaya  untuk  pergi  ke  Pengadilan 

 Negeri.  E-mediation  juga  membuat 

 pelaksanaan  mediasi  menjadi  lebih  cepat 

 dan  efisien  karena  para  pihak  bisa 

 melakukannya dimana saja. 
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 Namun,  pelaksanaan  e-mediation 

 tentu  memiliki  beberapa  kendala  jika 

 dibanding  mediasi  secara  konvensional. 

 Persiapan  mulai  dari  teknis,  media  atau 

 aplikasi  hingga  sumber  daya  menjadi 

 kendala  yang  membuat  pelaksanaan 

 e-mediation  masih  belum  terealisasikan. 

 Oleh  karena  itu,  masyarakat  memilih 

 mediasi  secara  konvensional  dalam  upaya 

 penyelesaian sengketa.  181 

 D.  Pelaksanaan  E-Mediation  ditinjau 

 dari Aspek Regulasi 

 Mediasi  merupakan  suatu  cara  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  dengan  proses 

 perundingan  dengan  tujuan  memperoleh 

 kesepakatan  di  antara  para  pihak  melalui 

 bantuan  seorang  mediator.  Mediasi  sendiri 

 merupakan  salah  satu  bagian  dari  tahapan 

 penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan 

 Negeri.  Tujuan  utama  mediasi  adalah 

 untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan 

 perdamaian  di  antara  para  pihak  yang 

 sedang  bersengketa  yang  dalam  prosesnya 

 dibantu  oleh  seorang  mediator.  Mediator 

 tidak  hanya  berperan  sebagai  penengah 

 dan  pemimpin  mediasi,  mediator  memiliki 

 tugas  untuk  membantu  para  pihak  yang 

 bersengketa  mendapatkan  solusi  atas 

 sengketa  yang  terjadi  berdasarkan 

 181  Syahzinda  Mahdy  Shalahuddin,  “Efektivitas 
 Hukum  Mediasi  Online”  ,  Skripsi  Fakultas  Hukum 
 Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayat,  op.cit  hlm. 
 48. 

 kesepakatan  bersama.  Dengan  begitu,  para 

 pihak tidak akan merasa dirugikan. 

 Normalnya  proses  Mediasi 

 dilaksanakan  secara  langsung  dengan 

 bertatap  muka,  akan  tetapi  Pandemi 

 COVID  –  19  yang  merebak  di  Indonesia 

 sejak  bulan  Maret  2020  berdampak  besar 

 pada  tatanan  kehidupan  masyarakat  tidak 

 terkecuali  pada  sektor  peradilan.  Salah 

 satu  kunci  untuk  meminimalisir 

 penyebaran  COVID  –  19  adalah  dengan 

 mengurangi  intensitas  pertemuan  tatap 

 muka  secara  langsung,  misalnya  dengan 

 adanya  sistem  kerja  work  from  office  harus 

 diubah  menjadi  work  from  home.  Termasuk 

 pada  pelaksanaan  proses  Mediasi  yang 

 mulai  diarahkan  untuk  dilaksanakan  secara 

 jarak jauh atau elektronik. 

 Pelaksanaan  mediasi  elektronik 

 sejatinya  sudah  lebih  dahulu  diatur 

 daripada  fitur  e-court  yakni  dalam  PERMA 

 No.  1/2016.  Mediasi  elektronik  dapat 

 dilaksanakan  menggunakan  media 

 komunikasi  audio  visual  jarak  jauh 

 sehingga  memungkinkan  para  pihak  serta 

 mediator  untuk  saling  melihat,  mendengar 

 dan  berpartisipasi  dalam  mediasi.  182 

 Adapun  kehadiran  para  pihak 

 182  Zil  Aidi,  “Mediasi  Elektronik  Sebagai  Alternatif 
 Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Pada 
 Era  Pandemi  Covid  –  19”  ,  dalam  Jurnal  Hukum 
 Magnum  Opus,  No.  5  ,  2022,  (Semarang: 
 Universitas  Diponegoro,  2022),  op.cit  hlm. 
 142. 
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 menggunakan  media  komunikasi  audio 

 visual  jarak  jauh  dianggap  sebagai 

 kehadiran langsung. 

 Pelaksanaan  e-court  berjalan 

 berdasarkan  tata  cara  yang  telah  diatur. 

 Penggugat  dapat  mengajukan  gugatannya 

 secara  online  ke  e-filling  untuk  kemudian 

 diproses  setelah  penggugat  membayar 

 biaya  perkara.  Pada  saat  sidang  pertama, 

 apabila  para  pihak  datang  ke  pengadilan, 

 hakim  akan  meminta  para  pihak  untuk 

 bermediasi  dengan  tujuan  mencapai 

 kesepakatan  perdamaian.  Hakim  akan 

 memberikan  mediator  yang  tersedia  untuk 

 kemudian  dipilih  oleh  para  pihak.  Mediasi 

 akan  dilakukan  selama  paling  lama  40  hari 

 dengan perpanjangan 14 hari.  183 

 Dalam  perkara  perdata,  Mediasi 

 harus  dimulai  pada  hari  pertama 

 persidangan  jika  kedua  pihak  hadir  dengan 

 lengkap.  Mediasi  dimulai  dengan 

 pemaparan  hal  -  hal  yang  berkaitan 

 dengan  mediasi.  Selanjutnya  Hakim 

 Pemeriksa  Perkara  akan  memberikan 

 penjelasan  terkait  penyelesaian  sengketa 

 melalui  Mediasi  dan  pada  hari  itu  juga  atau 

 paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  berikutnya 

 Hakim  pemeriksa  Perkara  mewajibkan 

 para  pihak  untuk  berunding  guna  memilih 

 Mediator  yang  tercatat  dalam  Daftar 

 Mediator  di  Pengadilan.  Selanjutnya  Ketua 

 183  Pengadilan  Negeri  Kota  Malang 
 <  https://pn-malang.go.id  >  accessed  5  october 
 2022 

 Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara 

 menerbitkan  penetapan  yang  memuat 

 perintah  untuk  melakukan  Mediasi  dan 

 penunjukan  Mediator,  serta  menunda 

 proses  persidangan  selama  30  (tiga  puluh) 

 hari  kerja  sejak  penetapan,  untuk 

 memberikan  kesempatan  kepada  para 

 pihak  menempuh  proses  Mediasi. 

 Kemudian  mediator  akan  memimpin 

 penyusunan  rumusan  masalah  dan  agenda 

 mediasi.  Setelah  menentukan  rumusan 

 masalah  dan  agenda  mediasi,  mediator 

 akan  mendorong  para  pihak  yang 

 bersengketa  untuk  mencari  alternatif 

 penyelesaian  sengketa  bersama.  Mediator 

 juga  akan  membantu  para  pihak  dalam 

 menganalisa  alternatif  penyelesaian 

 sengketa  terhadap  untung  rugi  yang  akan 

 didapat.  Hal  ini  berlanjut  dengan  proses 

 tawar  menawar  dimana  mediator  akan 

 membantu  para  pihak  dalam  mencapai 

 kesepakatan  yang  tidak  merugikan  salah 

 satu  pihak.  Jika  para  pihak  telah  mencapai 

 kesepakatan,  mediator  akan  membantu 

 para  pihak  menyusun  kesepakatan  dan 

 cara  pelaksanaan  kesepakatan  dan 

 mengakhiri  sengketa.  Setelah  proses 

 mediasi  selesai,  para  pihak  akan 

 melaporkan  hasil  mediasi  kepada  hakim 

 jika  berhasil  mencapai  perdamaian. 

 Sedangkan  jika  tidak  berhasil,  mediator 

 akan  memberi  laporan  tertulis  kepada 

 hakim  yang  selanjutnya  hakim  akan 

 melanjutkan  proses  pemeriksaan  perkara 
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 di  persidangan  dengan  memanggil 

 kembali para pihak.  184 

 Lain  halnya  dengan  mekanisme 

 pada  proses  mediasi  sukarela,  di  tahap 

 pemeriksaan  perkara  dimulai  dengan 

 adanya  pengajuan  permohonan  oleh 

 kedua  pihak  kepada  Majelis  Hakim 

 Pemeriksa  Perkara  untuk  melakukan 

 perdamaian.  Atas  dasar  permohonan 

 tersebut  Ketua  Majelis  Hakim  Pemeriksa 

 Perkara  melalui  penetapan,  menunjuk 

 salah  seorang  Hakim  Pemeriksa  Perkara 

 sebagai  Mediator  dan  menunda 

 persidangan  paling  lama  14  (empat  belas) 

 hari kerja dari penetapan dikeluarkan. 

 Berhubungan  dengan  kehadiran 

 para  pihak,  baik  dalam  mediasi  wajib 

 maupun  mediasi  sukarela  keduanya 

 mewajibkan  seluruh  pihak  (prinsipal) 

 untuk  hadir  dalam  pertemuan  mediasi 

 secara  langsung  dengan  atau  tanpa 

 didampingi  oleh  kuasa  hukum  seperti 

 yang  telah  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1) 

 PERMA  Nomor  1  Tahun  2016. 

 Keabsenan  para  pihak  yang  telah 

 dipanggil  secara  sah  dan  patut  dalam 

 proses  mediasi,  akan  menimbulkan  akibat 

 hukum,  dimana  pihak  yang  tidak  hadir 

 184  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 
 Tahun  2022  Tentang  Mediasi  di  Pengadilan 
 Secara Elektronik 

 tersebut  dapat  dinyatakan  tidak  memiliki 

 itikad baik oleh mediator.  185 

 Kewajiban  untuk  hadir  secara 

 langsung  dalam  proses  mediasi  ini  sulit 

 untuk  dilakukan  di  tengah  pandemi 

 Covid-19,  sedangkan  wabah  virus 

 Covid-19  tidak  termasuk  ke  dalam  alasan 

 ketidakhadiran  yang  sah  sebagaimana  yang 

 ditentukan  dalam  Pasal  6  ayat  (4)  PERMA 

 Nomor  1  Tahun  2016.  Untuk  itu 

 diperlukan  adanya  suatu  proses  Mediasi 

 yang  dilaksanakan  melalui  sarana 

 teknologi  informasi  atau  yang  disebut  juga 

 e-  Mediation  (Mediasi  Elektronik)  sebagai 

 solusi  yang  dapat  menjawab  permasalahan 

 tersebut. 

 185  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  PERMA  Nomor 
 1  Tahun  2016  menyebutkan  Para  pihak 
 dan/atau  kuasa  hukumnya  wajib  menempuh 
 Mediasi  dengan  iktikad  baik.  Lebih  lanjut 
 dalam  ketentuan  ayat  (2)  disebutkan  salah  satu 
 pihak  atau  para  pihak  dan/atau  kuasa 
 hukumnya  dapat  dinyatakan  tidak  beriktikad 
 baik  oleh  Mediator  dalam  hal  yang 
 bersangkutan  :  tidak  hadir  setelah  dipanggil 
 secara  patut  2  (dua)  kali  berturut-turut  dalam 
 pertemuan  Mediasi  tanpa  alasan  sah, 
 menghadiri  pertemuan  Mediasi  pertama  tetapi 
 tidak  pernah  hadir  pada  pertemuan  berikutnya 
 meskipun  telah  dipanggil  secara  patut  2  (dua) 
 kali  berturut-turut  tanpa  alasan  sah, 
 ketidakhadiran  berulang-ulang  yang 
 mengganggu  jadwal  pertemuan  Mediasi  tanpa 
 alasan  sah,  menghadiri  pertemuan  Mediasi 
 tetapi  tidak  mengajukan  dan/atau  tidak 
 menanggapi  Resume  Perkara  pihak  lain, 
 dan/atau  tidak  menandatangani  konsep 
 Kesepakatan  Perdamaian  yang  telah  disepakati 
 tanpa alasan sah. 
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 Berkaitan  dengan  landasan 

 yuridis  e-mediation  regulasinya  terdapat  di 

 dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  dan  Pasal 

 6  ayat  (2)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016 

 yang  menyatakan  pertemuan  mediasi 

 dapat  dilakukan  melalui  media  komunikasi 

 audio  visual  186  jarak  jauh  yang 

 memungkinkan  seluruh  pihak  saling 

 melihat  dan  mendengar  secara  langsung 

 dan  turut  serta  dalam  pertemuan.  Maka 

 dari  itu,  kehadiran  para  pihak  melalui 

 media  komunikasi  audio  visual  dapat 

 dianggap hadir. 

 Dalam  pelaksanaan  e-mediation 

 pastinya  terdapat  beberapa  faktor  yang 

 perlu  diperhatikan  yaitu  kerahasiaan, 

 kualitas  jaringan  internet,  komunikasi 

 non-verbal  kurang  terdeteksi,  sedikitnya 

 empati,  dan  penandatangan  kesepakatan. 

 Penandatangan  kesepakatan  dan  sifat 

 kerahasiaan  e-mediation  merupakan  faktor 

 yang  krusial  yang  hingga  saat  ini  belum 

 terdapat  pengaturannya  secara  terperinci 

 baik  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun 

 2016 maupun terkait lainnya. 

 Untuk  mengimplementasikan 

 sifat  kerhasiaan  e-mediation  dapat  dilakukan 

 hal-hal sebagai berikut; 

 186  Media  Audio  Visual  yaitu  jenis  media  yang  selain 
 mengandung  unsur  suara  juga  mengandung  unsur 
 gambar  yang  dapat  dilihat,  seperti  rekaman  video, 
 berbagai  ukuran  film,  slide  suara,  dan  lain 
 sebagainya. 

 1.  Mediator  atau  kantor  mediator 

 (pengadilan)  wajib  memberi 

 fasilitas,  menyediakan,  dan 

 memastikan  aplikasi  khusus 

 mediasi  yang  dapat  menjamin 

 kerahasiaan proses mediasi; 

 2.  Meminimalkan  atau  menghindari 

 penggunaan  aplikasi  yang  umum 

 digunakan  oleh  masyarakat  yang 

 tidak terjamin kerahasiaannya; 

 3.  Mediator  atau  kantor  mediator 

 (pengadilan)  wajib  membuat 

 aplikasi  khusus,  fasilitas  khusus 

 mediasi,  sehingga  para  pihak  lebih 

 yakin  bahwa  masalahnya  tidak 

 terekam  dan  diketahui  oleh  pihak 

 lain yang tidak berkepentingan; 

 4.  Para  pihak  diberikan  akses  khusus 

 untuk  mengetahui  perkembangan 

 dan mengikuti proses mediasi. 

 Lalu,  terkait  dengan  faktor 

 penandatanganan  kesepakatan  yang  harus 

 diperhatikan  yaitu  tentang  tata  cara  dari 

 penandatanganan  kesepakatan  mediasi 

 serta  dokumen-dokumen  yang  berkenaan 

 dengan  proses  mediasi.  Dalam  hal  ini, 

 apakah  penandatangannya  tetap  dilakukan 

 secara  langsung  atau  penandatanganan 

 dilakukan  secara  elektronik  juga  melalui 

 suatu  kontrak  elektronik.  Hal  ini  sangat 

 memerlukan  suatu  regulasi  yang  secara 

 terperinci  mengatur  sebagai  pedoman  dari 

 pelaksanaan  e-mediation.  Regulasi  tersebut 

 dapat  berupa  PERMA  ataupun  SEMA 
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 yang  akan  mengatur  secara  lebih  lanjut 

 teknis  pelaksanaan  e-Mediation  (Mediasi 

 Elektronik),  sehingga  dapat  memberikan 

 suatu  proses  upaya  perdamaian  yang 

 optimal  bagi  para  pihak  tanpa  perlu 

 terkendala  Pandemi  Covid-19.  Dalam  hal 

 ini  pelaksanaan  e-Mediation  (Mediasi 

 Elektronik)  tersebut  juga  selaras  dengan 

 upaya  Mahkamah  Agung  untuk 

 membangun  sebuah  badan  peradilan  yang 

 modern  dengan  berbasis  teknologi 

 informasi  terpadu  demi  terwujudnya  suatu 

 Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. 

 E.  Penerapan  e-Mediation  (Mediasi 

 Elektronik)  Sebagai  Sarana  Yang 

 Mengoptimalisasikan  Upaya 

 Perdamaian 

 Pelaksanaan  e-mediation  dimulai 

 setelah  Peraturan  Mahkamah  Agung 

 Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Mediasi  di 

 Pengadilan  Secara  Elektronik  disahkan. 

 Pelaksanaan  e-mediation  di  beberapa 

 Pengadilan  Negeri  di  Indonesia  sudah 

 mulai  berjalan.  Namun,  dalam 

 pelaksanaannya  terdapat  beberapa  kendala 

 yang  dihadapi,  baik  oleh  para  pihak  yang 

 bersengketa  maupun  pihak  pengadilan 

 sendiri.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam 

 pelaksanaan  e-mediation  adalah  sebagai 

 berikut: 

 1.  Jaringan 

 Jaringan  internet  merupakan  hal  yang 

 krusial  dalam  pelaksanaan  e-mediation  . 

 Lemahnya  jaringan  internet 

 merupakan  tantangan  untuk  MA 

 dalam  pengaplikasian  e-court  maupun 

 e-mediation  .  Kementerian  komunikasi 

 dan  Informatika  (Kominfo)  melalui 

 balai  Penyedia  dan  Pengelola 

 Pembiayaan  Telekomunikasi  dan 

 Informatika  (BP3TI)  kerap 

 melakukan  pemerataan  sarana 

 transformasi  dan  komunikasi  di 

 daerah  pelosok  Indonesia.  Meskipun 

 negara  Indonesia  merupakan  kota 

 yang  bisa  dibilang  cukup  maju, 

 terdapat  beberapa  daerah  terpencil  di 

 Indonesia  yang  belum  mendapatkan 

 jaringan  seluler  dari  operator 

 telekomunikasi  maupun  Internet 

 Service  Provider  (ISP)  dan  operator 

 data  center  . 

 2.  Biaya Infrastruktur Tinggi 

 Biaya  infrastruktur  akan  memakan 

 biaya  yang  sangat  besar  dan  belum 

 lagi  banyak  pembelanjaan  dan 

 pengeluaran  negara  yang  sangat 

 banyak  diluar  pembelajaran  fasilitas. 

 Akan  tetapi,  infrastruktur  merupakan 

 elemen  yang  sangat  penting  untuk 

 memajukan suatu negara 

 3.  Masyarakat Konvensional 

 Masyarakat  di  Indonesia  cenderung 

 lebih  bersifat  tradisional  atau  bisa 
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 juga  disebut  konvensional. 

 Masyarakat  Indonesia  masih  tidak 

 tahu  akan  suatu  hal  yang  baru  dan 

 masa  yang  kerap  berubah.  Maka  dari 

 itu  sosialisasi  mengenai  hal  ini  seperti 

 hanya  sekedar  omongan  saja  tanpa 

 ada  realisasi  yang  sangat  signifikan 

 dalam masyarakat. 

 Pelaksanaan  mediasi  masih 

 lebih  banyak  digunakan  secara  tatap  muka 

 atau  langsung.  Hal  ini  dilatarbelakangi 

 oleh  kurangnya  informasi  yang  didapat 

 oleh  para  pihak  bahwa  mediasi  dapat 

 dilakukan  secara  online  .  Selain  itu,  kendala 

 teknis  mengenai  media  komunikasi  yang 

 digunakan  juga  menjadi  penyebab  para 

 pihak  memilih  untuk  melakukan  mediasi 

 secara langsung. 

 Pelaksanaan  e-mediation  juga 

 mengalami  beberapa  kendala  dari  pihak 

 Pengadilan.  Pihak  ketiga  yakni  mediator 

 menemukan  adanya  kesulitan  dalam 

 mendamaikan  para  pihak.  Hal  ini 

 disebabkan  mediator  tidak  melihat  dan 

 mendengar  secara  langsung  para  pihak 

 sehingga  perasaan  atau  emosi  yang 

 dikeluarkan  baik  oleh  para  pihak  maupun 

 mediator  tidak  saling  tersampaikan 

 dengan  optimal.  Selain  itu,  kendala  teknis 

 seperti  sinyal  internet,  kapasitas  perangkat 

 elektronik  hingga  kemampuan  dalam 

 menggunakan  media  elektronik  juga 

 menjadi  hambatan  dalam  melaksanakan 

 e-mediation  .  Oleh  karena  itu,  baik  para 

 pihak  maupun  mediator  lebih  memilih 

 melaksanakan  mediasi  secara  langsung  di 

 Pengadilan Negeri.  187 

 Sebagaimana  disebutkan  diatas 

 merebaknya  Covid-19  membuat  upaya 

 perdamaian  para  pihak  sulit  dilakukan 

 secara  optimal,  sehingga  perlu  dikenalkan 

 mediasi  elektronik  (  e-mediation  )  di 

 pengadilan.  Tentu  dalam  konteks  ini, 

 efektivitas  mediasi  elektronik  (  e-arbitration  ) 

 sebagai  instrumen  yang  optimal  bagi 

 upaya  perdamaian  harus  digaji  lebih  jauh. 

 Untuk  mempertimbangkan  apakah 

 mediasi  elektronik  (  electronic  mediation  ) 

 efektif  untuk  mendamaikan  para  pihak, 

 perlu  dipertimbangkan  hambatan  dan 

 manfaat  selanjutnya  dari  pelaksanaan 

 mediasi elektronik (  electronic mediation  ). 

 Elektronik  di  pengadilan 

 memiliki  kekurangan,  yaitu  kurangnya 

 aplikasi  khusus  untuk  melakukan  sesi 

 mediasi  secara  elektronik,  kualitas  sinyal 

 atau  internet  yang  belum  merata  di 

 Indonesia,  dan  aplikasi  teknologi 

 informasi  publik  pada  umumnya.  Selain 

 itu  kendala  mengenai  ketimpangan 

 distribusi  sinyal  internet  di  Indonesia 

 tersebut  dapat  diatasi  dalam  hal  ini 

 187  Qo’idatul  Islamiyah  dkk.,  “Evaluasi  Kebijakan 
 E-Court  dalam  Sistem  Peradilan  di  Pengadilan  Agama 
 Kelas  I-A  Kota  Malang”  ,  dalam  Jurnal  Respon 
 Publik,  No.  16,  2022,  (Malang:  Universitas 
 Islam Malang, 2022), op.cit hlm. 47. 
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 pengadilan  yang  memfasilitasi  pelaksanaan 

 mediasi  elektronik  (  electronic  mediation  ) 

 bekerjasama  dengan  kantor  lokal  atau 

 tempat  yang  berada  di  wilayah  hukumnya. 

 Namun  jika  klien  didampingi  oleh 

 pengacara,  pengadilan  dapat 

 berkoordinasi  dengan  pengacara  klien 

 untuk  memfasilitasi  pelaksanaan 

 pertemuan  mediasi  elektronik  dengan 

 klien.  Berikut  ini  ada  beberapa  hambatan 

 yang  masih  belum  diketahui  oleh 

 masyarakat  umum  dalam  aplikasi  berbasis 

 teknologi  informasi.  Kendala  tersebut 

 tentunya  dapat  diatasi  dengan  tindakan 

 pengadilan  untuk  memberikan  sosialisasi 

 pelaksanaan  mediasi  elektronik(electronic 

 mediation) kepada masyarakat setempat. 

 Selain  hambatan  dalam 

 pelaksanaannya  ada  faktor  penting  yang 

 mempengaruhi  efektifitas  mediasi.  Peran 

 mediator dalam  Covid-19  ini adalah : 

 1.  Memberikan  inovasi  dengan  adanya 

 mediasi  ini,  serta  melalui  media  yang 

 tepat  akan  mendapatkan  hasil  yang 

 baik. 

 2.  Memberikan  inspirasi  bahwa  mediasi 

 tidak  harus  manual  tetapi  bisa 

 dilakukan  secara  manual,  tetapi  bisa 

 juga  dilakukan  secara  daring  atau 

 elektronik, dan 

 3.  Mengatasi  masalah  ketidakhadiran 

 para  pihak  yang  sering  dihadapi 

 dalam  pelaksanaan  mediasi  di 

 pengadilan. 
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 III.  KESIMPULAN 

 Berdasarkan  pembahasan 

 tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa 

 penyelesaian  sengketa  secara  mediasi 

 diluar  pengadilan  sudah  dikenal  sejak 

 lama.  Secara  yuridis  keberadaan 

 penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi 

 diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 

 Tahun  1999  tentang  alternatif 

 penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase 

 dan  Mediasi.  Ini  menekankan  penyelesaian 

 sengketa  di  luar  pengadilan  melalui 

 mediasi  atau  penyelesaian  sengketa 

 alternatif  (termasuk  konsultasi,  negosiasi, 

 dan  mediasi).  Akan  tetapi  dalam 

 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 

 tidak  dijelaskan  bagaimana  prosedur 

 penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan. 

 Prosedur  E-mediation  dijelaskan  pada 

 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 

 Tahun  2022.  Dalam  Pasal  10  Ayat  (1) 

 Perma  Mediasi  Elektronik  disebutkan 

 bahwa  mediator  akan  mengajukan  usulan 

 kepada  para  pihak  untuk  menemukan 

 aplikasi  yang  dapat  digunakan  untuk 

 pengiriman  dokumen  elektronik. 

 Selanjutnya,  penentuan  aplikasi  tersebut 

 akan  dituliskan  dalam  persetujuan  tertulis. 

 Aplikasi  yang  telah  disepakati  tersebut 

 nantinya  akan  digunakan  sebagai  ruang 

 virtual  pertemuan  mediasi  elektronik. 

 Sesuai  pasal  15  dijelaskan  terdapat  4  etika 

 pertemuan  mediasi  elektronik  yaitu, 

 mengikuti  mediasi  elektronik  di  dalam 

 ruang  tertutup  dan  bukan  tempat  umum. 

 Kedua,  menjamin  ketenangan  dan 

 kenyamanan  ruangan.  Ketiga,  wajib 

 menggunakan  pakaian  yang  sopan  untuk 

 menghadiri  pertemuan  tersebut. 

 Selanjutnya,  pada  Pasal  21  Ayat  1  bila 

 didapati  salah  satu  pihak  menghendaki 

 tahapan  tersebut  dalam  mediasi  elektronik 

 dilakukan  pertemuan  tatap  muka  secara 

 langsung.  Para  pihak  akan  menyampaikan 

 resume  kepada  Mediator  secara  elektronik 

 melalui  sistem  informasi  pengadilan, 

 apabila  sejak  awal  perkara  dilakukan 

 secara  elektronik.  Akan  tetapi,  jika  para 

 pihak  tidak  beracara  secara  elektronik,  dan 

 memilih  mediasi  elektronik,  para  pihak 

 akan  tetap  menyampaikan  resume  perkara 

 kepada  Mediator  secara  elektronik. 

 Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan 

 mediasi  akan  disampaikan  oleh  Mediator 

 kepada  majelis  pemeriksa  perkara  secara 

 elektronik  melalui  sistem  informasi 

 pengadilan.  Jika  tercapai  perdamaian 

 dalam  mediasi  elektronik,  maka 

 penyusunan  rancangan  kesepakatan 

 perdamaian  dilakukan  oleh  para  pihak 

 dengan  bantuan  mediator  melalui  sarana 

 elektronik. 

 Rekomendasi 

 1.  Pemerintah  sebaiknya  membuat 

 aturan  turunan  dari  Peraturan 

 Mahkamah  Agung  Nomor  3 

 Tahun  2022  tentang  Mediasi  di 
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 Pengadilan  Secara  Elektronik 

 sebagai  penunjang  persiapan 

 pelaksanaan  mediasi  elektronik  di 

 pengadilan yang ada di Indonesia. 

 2.  Pemerintah  sebaiknya 

 memberikan  bantuan  berupa 

 sumber  daya  materil  maupun 

 nonmaterial  kepada  pengadilan 

 yang  belum  mampu 

 melaksanakan  mediasi  secara 

 elektronik. 

 3.  Lembaga  pengadilan  sebaiknya 

 segera  menyusun  dan 

 mempersiapkan  hal  yang 

 dibutuhkan  dalam  melaksanakan 

 mediasi secara elektronik. 
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 Abstrak 

 Penulisan  ini  bertujuan  untuk:  menganalisis  kaitan  antara  patologi  birokrasi  dengan  tindak 

 pidana  korupsi;  menganalisis  eksistensi  patologi  birokrasi  pada  pemerintahan  daerah; 

 mengetahui  penyebab  maraknya  korupsi  di  pemerintahan  daerah,  menganalisis  upaya 

 penyelesaian  problematika  patologi  birokrasi  di  Indonesia.  Untuk  mencapai  tujuan  di  atas, 

 digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan 

 perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  yang  selanjutnya  dianalisis  menggunakan 

 interpretasi gramatikal dan teologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

 1.  Hubungan  antara  patologi  birokrasi  dengan  tindak  pidana  korupsi  terkait  erat 

 dengan  kekuasaan.  Birokrasi  harus  dijalankan  dengan  baik  dan  benar  demi  mencapai 

 tujuan  bersama.  Akan  tetapi  terdapat  patologi  yang  kerap  menggerogoti  pelaksanaan 

 birokrasi berupa tindak korupsi yang terjadi pada pemerintahan daerah. 

 2.  Eksistensi  patologi  birokrasi  dalam  pemerintahan  daerah  kerap  kali  ditemukan  dalam 

 bentuk upaya, seperti praktik KKN yang menghambat proses pembangunan. 

 3.  Penyebab  korupsi  di  lingkungan  pemerintah  daerah  adalah  faktor-faktor  baik  yang 

 berasal  dari  internal  dan  eksternal  yang  menyebabkan  timbulnya  “penyakit”  dalam 

 birokrasi pemerintah. 

 4.  Segala  bentuk  tindakan  dilakukan  untuk  meminimalisir  semua  bentuk  problematika 

 pada birokrasi atau pemerintahan Indonesia, khususnya terkait patologi birokrasi.  . 

 Kata kunci:  Patologi Birokrasi, Korupsi, Pemerintahan  Daerah 
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 I.  LATAR BELAKANG 

 Indonesia  merupakan  negara 

 Kesatuan.  Hal  tersebut  tercantum  dalam 

 Pasal  1  Ayat  (1)  UUD  1945  yang 

 menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia 

 ialah  Negara  Kesatuan,  yang  berbentuk 

 Republik”.  Maka,  dalam  hal  ini  menurut 

 Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan 

 bahwa  “Presiden  Republik  Indonesia 

 memegang  kekuasaan  pemerintahan 

 menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Dalam 

 hal  ini,  dapat  diartikan  bahwa  presiden 

 memegang  kekuasaan  tertinggi  di  dalam 

 pemerintahan.  Selain  itu,  terdapat  sistem 

 pelaksanaan  pemerintahan  yang 

 digunakan  pada  negara  kesatuan  yaitu 

 sentralisasi  dan  desentralisasi,  dimana 

 kekuasaan  negara  terbagi  menjadi  antara 

 pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. 

 Sehingga,  terdapat  kebijakan  otonomi 

 daerah  yang  diatur  dalam  UU  No.7  Tahun 

 1974  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah 

 daerah  mempunyai  kewajiban  terhadap 

 pembangunan  daerahnya  masing-masing. 

 Oleh  karena  itu,  kemajuan  daerah 

 bergantung  pada  kekuatan  masing-masing 

 daerah  tersebut,  yang  meliputi 

 kemampuan  dalam  memberdayakan 

 sumber  daya  alam  dan  sumber  daya 

 manusia  termasuk  jajaran  pegawai  yang 

 ada  di  dalam  pemerintahan  daerah 

 tersebut.  188  Namun,  banyak  permasalahan 

 yang  dihadapi  di  dalam  pemerintahan 

 tersebut  salah  satunya  adalah  tindak 

 pidana  korupsi  yang  sampai  sekarang 

 belum  bisa  hilang  dari  kebiasaan  di 

 Indonesia. 

 Sehingga  Korupsi  merupakan 

 salah  satu  kejahatan  yang  dikategorikan 

 sebagai  extraordinary  crime  yang  paling 

 banyak  dilakukan  di  Indonesia.  Kata 

 korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  dari 

 bahasa  latin  Corruptio  atau  Corruptus  yang 

 kemudian  diadopsi  oleh  banyak  negara  di 

 Eropa,  dalam  seperti  Corruption  atau 

 Corrupt  (Inggris),  Corruption  (Perancis),  dan 

 Corruptie  /  Korruptie  (Belanda).  Secara 

 harfiah  korupsi  dapat  diartikan  sebagai 

 kebusukan,  keburukan,  ketidakjujuran, 

 dapat  disuap.  Kemudian,  menurut  Kamus 

 Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  korupsi 

 diartikan  sebagai  penyelewengan  atau 

 penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan 

 dan  sebagainya)  untuk  keuntungan  pribadi 

 atau orang lain. 

 Korupsi  lahir  dengan  penggunaan 

 otoritas  kekuasaan  untuk  menindas, 

 merampok,  dan  menghisap  uang  rakyat 

 yang  digunakan  untuk  kepentingan 

 188  Rosidah,  Patologi Birokrasi Dalam Organisasi Publik 

 dan Upaya Pencegahannya, 

 190 
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 pribadi.  189  Korupsi  telah  ada  sejak 

 manusia  pertama  kali  mengenal  tata  kelola 

 administrasi  yang  tumbuh  sejak  zaman 

 Hindia  Belanda  yang  ada  pada  masa 

 pemerintahan  Orde  Lama,  Pemerintahan 

 rezim  Orde  Baru,  dan  Orde  Reformasi. 
 190  Namun,  tingkat  korupsi  tumbuh 

 dengan  sangat  pesat  pada  masa 

 pemerintahan  rezim  Orde  Baru  yang  tidak 

 demokratis  dan  militerisme,  sehingga 

 moralitas  masyarakat  telah  didominasi 

 oleh  kepentingan  politik  dan  pemerintah 

 yang  secara  sengaja  telah  membangun 

 stigma  dan  perilaku  penyimpangan 

 terhadap  masyarakat  (  abuse  of  power  ), 

 dengan  cara  melegalkan  praktik  korupsi 

 secara  tidak  langsung.  Pelaku  korupsi 

 sebagian  besar  berasal  dari  pejabat  negara 

 hingga  pegawai  yang  paling  rendah. 

 Korupsi  hingga  saat  ini  masih  terus 

 berkembang  dan  merajalela  hingga 

 sekarang  yang  hampir  seluruh  elemen 

 penyelenggara  negara  yang  menyebabkan 

 negara  mengalami  kerugian  yang  sangat 

 190  Jon Hadi Pakpahan,  Upaya Pemberantasan Korupsi 

 Pada Masa Orde Baru (1967-1983) 

 https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4070/1/JO 

 N%20HADI%20%282017%29.pdf  , diunduh pada 

 11 September 2022 

 189  Herdiansyah Hamzah,  Jejak Sejarah Korupsi di 

 Indonesia, 

 https://www.herdi.web.id/wp-content/uploads/20 

 21/08/Jejak-Sejarah-Korupsi-Di-Indonesia.pdf  , 

 diunduh pada 15 September 2022 

 besar  di  segala  sektor  di  Indonesia. 

 Hingga  pada  saat  ini,  pelaku  korupsi  di 

 Indonesia  pada  masa  sekarang  bukan 

 hanya  penyelenggara  negara  saja  tetapi 

 juga  hingga  perusahaan  swasta  di 

 Indonesia  yang  telah  merugikan  keuangan 

 negara.  Kasus  korupsi  sudah  menjadi 

 kebiasaan  bagi  pemerintahan  baik 

 pemerintahan  pusat  maupun  daerah. 

 Sudah  banyak  cara  dan  upaya  yang 

 dilakukan  untuk  mencegah  dan 

 memberantaskan  tindak  pidana  korupsi, 

 namun  hal  tersebut  tidaklah  cukup  untuk 

 menghilangkan  kebiasaan  tersebut. 

 Adapun  Komisi  Pemberantas  Korupsi 

 (KPK)  yang  mencatat  bahwa  tindak 

 pidana  korupsi  mayoritas  dilakukan  oleh 

 instansi  pemerintahan  kota/kabupaten 

 yakni  sebanyak  455  kasus  sejak  tahun 

 2004 hingga 2021.  191 

 Di  pertengahan  tahun  2017 

 hingga  tahun  2018  masyarakat,  khususnya 

 masyarakat  Malang  dikejutkan  dengan 

 penemuan  KPK  terhadap  kasus  korupsi 

 massal  oleh  41  orang  anggota  DPRD  dan 

 2  orang  pejabat  eksekutif  pemerintah 

 Kota  Malang.  Semua  itu  diawali  dengan 

 munculnya  pemberitaan  kasus  suap 

 pembahasan  APBD-P  Kota  malang  tahun 

 191  Annur,  Cindy  M.  n.d.,  “KPK  Sudah 
 Tangani  1.194  Kasus  Korupsi,  Mayoritas 
 Penyuapan”, 
 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/ 
 01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-may 
 oritas-penyuapan  , diakses  pada 11 September 2022 
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 anggaran  2015  melalui  penggeledahan 

 oleh  penyidik  Komisi  Pemberantas 

 Korupsi  (KPK)  di  Kota  Malang  pada 

 Rabu  9  Agustus  2017.  Hal  yang  sangat 

 disayangkan  adalah  dua  hari  setelahnya, 

 ketua  DPRD  Kota  Malang,  M.  Arief 

 Wicaksono,  ditemukan  menerima  suap 

 700  juta  dari  Kepala  Dinas  Pekerjaan 

 Umum  Perumahan  dan  Pengawasan 

 Bangunan  (DPUPBB)  Kota  Malang  tahun 

 2015  Jarot  Edy  Sulistyono  terkait 

 APBD-P  Kota  Malang  tahun  2015. 

 Bahkan,  Arief  juga  menerima  uang  dari 

 Komisaris  PT  ENK,  Hendarwan  sebesar 

 Rp  250  Juta  terkait  penganggaran  kembali 

 proyek  jembatan  Kedungkandang  sebesar 

 Rp  98  miliar  yang  dikerjakan  dari  tahun 

 2016  hingga  2018  dalam  APBD  Tahun 

 anggaran 2016. 

 Setelah  Arief  menjadi  tersangka, 

 18  anggota  DPRD  Kota  Malang  lainnya 

 ikut  terjerat  dalam  kasus  korupsi  yang 

 sama,  diantaranya  Sulik  Lestyowati,  Abdul 

 Hakim,  Bambang  Sumarto,  Imam  Fauzi, 

 Syaiful  Rusdi,  Tri  Yudiani,  Suprapto,  dan 

 Mohan  Katelu.  Dalam  fakta  persidangan 

 terhadap  18  anggota  DPRD  tersebut 

 muncul  kasus  baru,  yaitu  gratifikasi 

 APBD  tahun  2015  sebesar  Rp  5,8  miliar 

 dan  pengadaan  lahan  sampah  sebesar  Rp 

 300  juta.  Tidak  berhenti  disitu,  KPK  terus 

 melakukan  penyidikan.  Mengejutkannya, 

 KPK  menemukan  dan  menetapkan 

 tersangka  baru  terhadap  22  orang  anggota 

 DPRD  Kota  Malang,  diantaranya  Arief 

 Hermanto,  Teguh  Mulyono,  Mulyanto, 

 Choeroel  Anwar,  Suparno  Hadiwibowo, 

 Imam  Ghozali,  Mohammad  Fadli,  Asia 

 Iriani,  Indra  Tjahyono,  Een  Ambarsari, 

 Bambang  Triyoso,  Diana  Yanti,  Sugiarto, 

 Afdhal  Fauza,  Syamsul  Fajrih,  Hadi 

 Susanto,  Erni  Farida,  Sony  Yudiarto, 

 Harun  Prasojo,  Teguh  Puji  Wahyono, 

 Choirul  Amri,  dan  Ribut  Harianto.  Arief 

 pun  divonis  5  tahun  penjara  dan  beberapa 

 anggota  lainnya  divonis  bervariasi  dari  4 

 hingga 4,8 tahun.  192 

 II.  PEMBAHASAN 

 Keterkaitan  antara  Patologi  Birokrasi 

 dengan Tindak Pidana Korupsi 

 Istilah  “patologi”  sebenarnya 

 lebih  dikenal  orang  banyak  sebagai  ilmu 

 yang  mempelajari  tentang  penyakit  dalam 

 dunia  kedokteran.  Namun,  akhir-akhir  ini 

 istilah  “patologi”  menjadi  digunakan 

 dalam  birokrasi.  Sebelum  masuk  ke  dalam 

 istilah  “patologi”,  baiknya  kita  harus 

 mengenal  terlebih  dahulu  apa  yang 

 dimaksud  dengan  “birokrasi”.  Dalam 

 buku  ajar  tentang  birokrasi  yang  ditulis 

 oleh  Drs.  Muhammad,  disebutkan  bahwa 

 192  “  Cerita  Lengkap  Perjalanan  Kasus  Suap  yang 

 Menyeret 41 Anggota DPRD Kota Malang” 

 https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/0 

 5300061/cerita-lengkap-perjalanan-kasus-suap-yang 

 -menyeret-41-anggota-dprd-kota?page=all  .  (diakses 

 pada 25 September 2022) 
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 secara  teoritis  memang  istilah  “birokrasi” 

 dapat  dipahami  secara  mudah  sebagai 

 aparatur  negara.  Namun,  secara  praktis, 

 makna  birokrasi  memiliki  konsepsi  yang 

 luas.  Istilah  “birokrasi”  sebagai  objek 

 kajian  ilmu  pengetahuan  sudah  mulai 

 dilakukan  sejak  abad  ke-18  sekitar  revolusi 

 Perancis.  Seiring  berkembangnya  zaman, 

 muncul  berbagai  pengertian  yang  berbeda 

 terhadap  istilah  “birokrasi”,  seperti 

 menurut  Harold  Laski,  pada  dasarnya 

 birokrasi  merupakan  suatu  bentuk  sistem 

 pemerintahan,  sebuah  pengontrol 

 kekuasaan  yang  sepenuhnya  di  tangan 

 pejabat  yang  mana  kekuasaan  yang  mereka 

 miliki  merenggut  kebebasan  dari  rakyat 

 kebanyakan  (Harold  Laski,  dikutip  dalam 

 Buechner, 1984, h. 46). 

 Selain  itu  juga,  Birokrasi  dapat 

 juga  disebut  sebagai  suatu  sistem 

 manajemen  kerja  hierarkis  yang  dimana 

 orang  dipekerjakan  untuk  mendapatkan 

 upah  (Jacques,  1976).  193  Apabila  merujuk 

 pada  KBBI,  birokrasi  sebagai  kata  benda 

 yang  dapat  diartikan  sebagai  sistem 

 pemerintahan  yang  dijalankan  oleh 

 pegawai  pemerintah  karena  telah 

 berpegang  pada  hierarki  dan  jenjang 

 jabatan  atau  dapat  juga  diartikan  sebagai 

 cara  bekerja  atau  susunan  pekerjaan  yang 

 serba  lamban,  serta  menurut  tata  aturan 

 193  (Muhammad 2018), hal 8 

 (adat  dan  sebagainya)  yang  berliku-liku 

 dan  sebagainya.  Merujuk  pada  pendapat 

 Bintoro  Tjokroamidjojo  (1984),  birokrasi 

 sebenarnya  ditujukan  untuk 

 mengorganisir  secara  teratur  suatu 

 pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh 

 banyak  orang.  194  Dapat  disimpulkan 

 bahwa  birokrasi  merupakan  suatu 

 prosedur  yang  didasari  oleh  aturan  dan 

 dimaksudkan  agar  terdapat  suatu  prosedur 

 yang  efektif  dan  efisien  dan  disepakati 

 dalam  sebuah  organisasi,  instansi,  ataupun 

 lembaga pemerintahan. 

 Namun,  di  dalam  suatu  tatanan 

 atau  susunan  yang  sudah  disusun 

 sedemikian  rupa,  tetap  sangat 

 dimungkinkan  terjadinya  kehancuran  atau 

 kerusakan  di  dalamnya  selama  terdapat 

 pihak  yang  berkuasa.  Paradigma  Actonian 

 pun  menyatakan  bahwa  “  power  tends  to 

 corrupt,  but  absolute  power  corrupt  absolutely”. 

 Dengan  adanya  kekuasaan,  seharusnya 

 birokrasi  dapat  dijalankan  dengan  baik 

 dan  benar  untuk  mencapai  tujuan 

 bersama.  Akan  tetapi,  disitulah  terdapat 

 “penyakit”  yang  disebut  sebagai  patologi 

 yang  juga  menggerogoti  pelaksanaan 

 permasalahan  dari  birokrasi.  Melalui 

 penjabaran  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa 

 patologi  birokrasi  merupakan  semua 

 194  Ibid  hlm.11 
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 tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan 

 norma  kebaikan,  stabilitas  lokal,  pola 

 kesederhanaan,  moral,  hak  milik, 

 solidaritas  kekeluargaan,  hidup  rukun 

 bertetangga,  disiplin,  kebaikan  dan  hukum 

 formal. 

 Permasalahan-permasalahan  atau 

 penyakit-penyakit  yang  timbul  dalam 

 birokrasi  inilah  yang  disebut  patologi 

 birokrasi.  Disebutkan  menurut  Smith 

 (1988)  dalam  Ismail  (2009),  ruang  lingkup 

 patologi  birokrasi  terbagi  ke  dalam  dua 

 ruang lingkup besar, yakni: 

 1.  Dysfunctions  of  bureaucracy  ,  ruang 

 lingkup  ini  mencakup  struktur, 

 aturan,  dan  prosedur,  birokrasi 

 yang  menyebabkan  tidak  mampu 

 terwujudnya  kinerja  yang  baik 

 atau  dengan  kata  lain 

 berkesinambungan  dengan 

 kualitas birokrasi secara institusi. 

 2.  Mal-administration  ,  ruang  lingkup 

 ini  berkaitan  dengan  perilaku 

 yang  dapat  disogok,  seperti 

 korupsi,  tindakan  arogan,  dan 

 lainnya  195 

 Menurut  Siagian,  patologi  birokrasi  dibagi 

 dalam lima kategori:  196 

 1.  Patologi  yang  timbul  karena  gaya 

 manajerial  dari  para  pejabat  itu 

 196  Ibid  , Hal. 5-7 

 195  Ma’ruf,M. Patologi Birokrasi…. Hal. 3-4 

 sendiri,  seperti  penyalahgunaan 

 wewenang,  konflik  kepentingan, 

 menerima  suap,  pilih  kasih,  takut 

 pada  perubahan,  sikap  sombong, 

 tidak  adil,  intimidasi,  nepotisme, 

 tindakan  tidak  rasional,  kurangnya 

 kreativitas,  kredibilitas  yang 

 rendah, dan lainnya 

 2.  Patologi  yang  disebabkan  oleh 

 pengetahuan  dan  keterampilan 

 yang  rendah  dari  para  pelaksana 

 operasional,  seperti  ketidak 

 telitian,  mudah  puas  diri, 

 kurangnya  kemampuan  untuk 

 berkembang,  ketidakmampuan 

 untuk  belajar,  ketidakcekapan, 

 sikap  ragu-ragu,  tidak  produktif, 

 dan lainnya 

 3.  Patologi  yang  berwujud  dalam 

 perilaku  birokrat  yang  bersifat 

 disfungsional,  seperti,  sikap  takut, 

 perbuatan  yang  tidak  sopan,  sikap 

 acuh,  sikap  tidak  disiplin, 

 perlakuan  diskriminasi, 

 mementingkan  kepentingan 

 pribadi,  tidak  professional,  dan 

 lainnya. 

 4.  Patologi  yang  merupakan  akibat 

 situasi  internal  dalam  instansi 

 pemerintahan,  seperti  tujuan  dan 

 sasaran  yang  tidak  tepat, 

 eksploitasi,  kurang  tanggap,  tidak 

 adanya  indikator  kerja, 

 miskomunikasi,  minim  informasi, 

 194 
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 sasaran  yang  kurang  jelas,  imbalan 

 yang tidak memadai, dan lainnya 

 5.  Patologi  yang  disebabkan  oleh 

 tindakan  anggota  birokrasi  yang 

 melanggar  norma  hukum,  seperti 

 penggemukan  biaya,  menerima 

 suap,  korupsi,  tindakan  kriminal, 

 penipuan, pencurian, dan lainnya. 

 Melihat  pendapat  dari  Suwitri 

 (2007),  korupsi  merupakan  perilaku  yang 

 menyimpang  yang  dilakukan  oleh  para 

 pegawai  pamong  praja  untuk  memperoleh 

 beberapa  hal  yang  secara  sosial  ataupun 

 dilarang  oleh  peraturan 

 perundang-undangan  197  .  Dalam  peraturan 

 perundang-undangan  sendiri  sudah 

 dijelaskan  secara  gamblang  dalam 

 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 

 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana 

 Korupsi  setidak-tidaknya  dalam  13  buah 

 pasal  banyaknya.  Dari  berbagai  macam 

 bentuknya  korupsi,  kita  dapat  melihat 

 beberapa  kata  kunci  yang  dapat 

 menggambarkan  suatu  tindak  pidana 

 korupsi  untuk  dikatakan  kepada  patologi 

 birokrasi, diantaranya frasa dan kata: 

 1.  “Setiap  orang  yang  secara 

 melawan hukum..” (Pasal 2) 

 197  Suwitri,  Sri,  2007,  Pemberantasan  Korupsi  di 
 Indonesia:  sebuah  upaya  reformasi  birokrasi, 
 Dialogue  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan  Kebijakan 
 Publik, Vol. 4 No. 1 Januari 2007 hal. 24 

 2.  “...  menyalahgunakan 

 kewenangan,  kesempatan  atau 

 sarana  yang  ada  padanya  karena 

 jabatan  atau  kedudukan…”  (Pasal 

 3) 

 3.  “Setiap  orang  yang  memberi 

 hadiah  atau  janji  kepada  pegawai 

 negeri  dengan  mengingat 

 kekuasaan  atau  wewenang  yang 

 melekat  pada  jabatan  atau 

 kedudukannya,  atau  oleh  pemberi 

 hadiah  atau  janji  dianggap 

 melekat  pada  jabatan  atau 

 kedudukan tersebut” (Pasal 13) 

 Melihat  dari  frasa  dan  kata  yang 

 digunakan  dalam  pasal-pasal  yang 

 terkandung  dalam  UU  No.31  Tahun  1999 

 tersebut  dapat  dilihat  identik  dengan 

 kata-kata  “penyelewengan,  kedudukan, 

 jabatan,  dan  lainnya”.  Hal  tersebut 

 membuktikan  baik  atau  buruknya,  efektif 

 atau  tidaknya  suatu  birokrasi  tercermin 

 dari  para  birokratnya  sendiri.  Apabila 

 birokratnya  menyalahgunakan 

 kewenangan  dan  aturan  yang  ada,  maka  di 

 dalamnya  terdapat  penyakit  yang  kita 

 sebut  sebagai  patologi  birokrasi.  Jika 

 melihat  penjelasan  dan  pembagian  kelima 

 patologi  birokrasi  yang  sudah  disebutkan 

 sebelumnya,  semakin  jelas  hubungan  atau 

 kaitannya  antara  patologi  birokrasi  dengan 

 tindak  pidana  korupsi.  Jika  kita  merujuk 

 kembali  kepada  pendapat  dari  Smith 
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 (1988),  perilaku  korupsi  dapat 

 diklasifikasikan  ke  dalam  ruang  lingkup 

 patologi  birokrasi  mal-administration  dan 

 melihat  salah  satu  kategori  patologi 

 birokrasi  yang  disebutkan  Siagian  di  atas, 

 maka  perilaku  korup  dapat  dimasukkan  ke 

 dalam  perilaku  yang  timbul  karena  para 

 birokrat  melanggar  norma-norma  yang 

 ada. 

 Eksistensi  Patologi  Birokrasi  di  dalam 

 Pemerintahan Daerah di Indonesia 

 Dalam  sebuah  pemerintahan 

 mempunyai  peranan  dalam  proses 

 pembangunan  yang  cenderung  lebih 

 dominan  dibandingkan  dengan 

 masyarakat.  Dalam  artian  bahwa 

 pemerintahan  mempunyai  peran  dalam 

 menentukan  proses  administrasi  dalam 

 rangka  mewujudkan  tujuan  pembangunan. 

 Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa 

 setiap  proses  yang  dialami  pemerintah 

 dalam  mewujudkan  pembangunan 

 terdapat  hambatan  dalam  proses  tersebut. 

 Contoh  hambatan  dalam  proses 

 pembangunan  di  Indonesia  adalah  tidak 

 optimalnya  pelayanan  untuk  publik  yang 

 ada  di  desa  untuk  masyarakat.  Hambatan 

 dalam  birokrasi  atau  bisa  disebut  juga 

 dengan  patologi  birokrasi.  Patologi 

 Birokrasi  telah  berlangsung  lama  di 

 Indonesia  dan  telah  menjadi  kebiasaan 

 untuk  Aparatur  Sipil  Negara  yaitu 

 Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN). 

 Korupsi  telah  berlangsung  sejak  zaman 

 orde  lama  di  Indonesia  hingga  sekarang. 

 Dalam  tindakan  pemberantasan  tindak 

 pidana  korupsi  Indonesia  memiliki 

 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) 

 yang  berwenang  sebagai  aparat  penegak 

 hukum  guna  memberantas  korupsi  di 

 Indonesia.  Kemudian,  salah  satu 

 struktur-struktur  dalam  organisasi  di 

 Indonesia  salah  satunya  adalah  Indonesia 

 Corruption  Watch  (ICW)  yang  berwenang 

 sebagai  pengamat  dari  kinerja  penegak 

 hukum  guna  penanganan  kasus  tindak 

 pidana  korupsi  di  Indonesia  dan  sebagai 

 sarana  informatika  bagi  masyarakat  agar 

 penanganan  kasus  korupsi  di  Indonesia 

 semakin  efektif.  Berdasarkan  sumber  dari 

 Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) 

 perkembangan  jumlah  kasus  korupsi  di 

 indonesia  sejak  tahun  2015  hingga  2019 

 mengalami  arus  naik  turun,  dimana 

 tingkat  kasus  korupsi  pemerintah  desa  di 

 Indonesia  paling  banyak  dialami  pada 

 tahun  2018  dengan  total  104  kasus  dan 

 mulai  mengalami  penurunan  pada  tahun 

 2019 dengan total 48 kasus. 

 Namun  Pada  semester  I  tahun 

 2021  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia 

 (IPK)  pada  tahun  2020  turun  sebanyak  3 

 poin  dari  nilai  40  menjadi  nilai  37  dari 

 total  100  poin.  Pada  semester  I  Tahun 

 2021  ICW  menemukan  ada  sebanyak  209 

 kasus  tindak  pidana  korupsi  yang 

 ditangani  oleh  penegak  hukum.  Pemetaan 
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 kasus  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan 

 sektor,  wilayah  provinsi,  dan  wilayah  yang 

 terjadi  dalam  rentang  waktu  I  semester 

 2021  paling  banyak  dilakukan  pada 

 pemerintahan  desa.  Pemetaan  kasus 

 korupsi  berdasarkan  sektor  yang  paling 

 tertinggi  melakukan  tindak  pidana  korupsi 

 berada  pada  sektor  anggaran  dana  desa 

 dengan  jumlah  55  kasus  dan 

 mengakibatkan  kerugian  negara  mencapai 

 Rp  35.718.202.311  (Rp  35,7  miliar). 

 Bukan  hanya  anggaran  dana  desa, 

 melainkan  juga  terdapat  tindak  pidana 

 korupsi  pada  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) 

 dan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD). 

 Sedangkan,  pemetaan  kasus  korupsi 

 berdasarkan  wilayah  provinsi  paling 

 banyak  berada  di  Jawa  Timur  dengan 

 jumlah  17  kasus  dengan  kerugian 

 mencapai  Rp  177.000.000.000  (Rp  177 

 miliar).  Kantor  Kepolisian  dan  Kejaksaan 

 Jawa  Timur  terdapat  79  kantor  dan  target 

 pemberantasan  tindak  pidana  korupsi 

 semester  I  sebanyak  106  kasus.  Namun, 

 Realitanya  APH  hanya  menangani  17 

 kasus  sepanjang  semester  I  2021.  Hal  ini 

 dapat  diartikan  bahwa  kinerja  penegak 

 hukum  dalam  pemberantasan  tindak 

 pidana  korupsi  sangatlah  buruk.  Pada 

 pemerintahan  desa  jumlah  kasus  korupsi 

 mencapai  62  kasus  yang  kerugiannya 

 mencapai  Rp  41.200.000.000  (Rp  41,2 

 miliar). 

 Dampak  dari  adanya  kasus  tindak 

 pidana  korupsi  adalah  pembangunan 

 indonesia  menjadi  terhambat  karena 

 menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat 

 desa  dan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia 

 semakin  meningkat  yakni  12,81%  atau 

 15,26  juta  penduduk  desa  masih  dalam 

 kondisi  miskin,  yang  seharusnya  APBD 

 tersebut  terpakai  untuk  pembangunan 

 daerah  di  indonesia  menjadi  tidak  dapat 

 digunakan  karena  adanya  tindak  pidana 

 korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah 

 desa.  Kesenjangan  sosial  pun  semakin 

 signifikan  karena  tidak  adanya  sumber 

 daya  manusia  yang  menempuh  pendidikan 

 secara  layak  karena  seharusnya 

 infrastruktur  yang  dibangun 

 menggunakan  dana  APBD  menjadi  tidak 

 dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi 

 masyarakat.  Selain  itu,  hilangnya  potensi 

 ekonomi  pada  desa  tersebut.  Dana  desa 

 yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai 

 kegiatan  masyarakat  untuk  sumber  daya 

 ekonomi  tidak  dapat  berjalan  secara 

 maksimal 

 Penyebab  Maraknya  Praktek  Tindak 

 Pidana  Korupsi  di  Pemerintahan 

 Daerah 

 Indonesia  yang  merupakan 

 negara  yang  mengimplementasikan  sistem 

 Otonomi  Daerah  memiliki  arti  bahwa 

 setiap  wilayah  di  Indonesia  memiliki 
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 wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus 

 sendiri  apa  yang  menjadi  kepentingan 

 warga  setempat.  Hal  ini  muncul  dari  salah 

 satu  faktornya  yaitu  Keragaman  bangsa 

 Indonesia  dengan  sifat-sifat  istimewa  di 

 setiap  golongan,  sehingga  tidak  mungkin 

 pelaksanaan  pemerintahan  dilaksanakan 

 menggunakan  metode  yang  sama,  pada 

 akhirnya  setiap  daerah  di  Indonesia  yang 

 memiliki  kepulauan  banyak  dan  luas 

 dengan  segala  karakteristik  masing-masing 

 daerah  yang  memerlukan  cara 

 penyelenggaraan  yang  sesuai  dengan 

 kondisi  setempat.  Pemerintahan  Daerah 

 dengan  otonomi  adalah  proses  peralihan 

 dari  dekonsentrasi  ke  sistem  desentralisasi. 

 Otonomi  merupakan  penyerahan  urusan 

 pemerintah  pusat  kepada  pemerintah 

 daerah  yang  memiliki  sifat  operasional 

 dalam  sistem  birokrasi  pemerintahan, 

 tujuannya  adalah  untuk  mencapai  efisiensi 

 dan  efektivitas  pelayanan  kepada 

 masyarakat.  Antusias  yang  tinggi  memiliki 

 tujuan  untuk  meningkatkan  kemajuan 

 daerah  yang  dapat  dilihat  dari  banyaknya 

 daerah  yang  meminta  untuk  di 

 kembangkan  sehingga  terjadi  pemekaran 

 daerah  besar-besaran  di  seluruh  wilayah 

 Indonesia.  Yang  menarik  dari  proses 

 mekarnya  suatu  daerah  ini  adalah 

 menjamurnya  praktik  korupsi  yang 

 dilakukan  oleh  oknum  yang  bernama 

 pemimpin/petinggi di daerah. 

 Saat  ini  korupsi  yang  termasuk  ke 

 dalam  korupsi  politik  merupakan  masalah 

 besar  dan  serius  bagi  bangsa  Indonesia 

 dan  dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa 

 (  extra  ordinary  crime  )  karena  korupsi 

 menjadi  suatu  penghalang  bagi 

 pembangunan  ekonomi,  sosial  politik,  dan 

 budaya  bangsa.  dan  efek  yang  ditimbulkan 

 sangatlah  ganas,  terutama  korupsi  politik 

 yang  mana  tidak  hanya  melanggar  hak-hak 

 ekonomi  rakyat,  melainkan  juga 

 memporak-porandakan  perekonomian 

 suatu  negara  sehingga  negara  tersebut 

 berstatus  negara  pailit  .  Dari  data  yang 

 diperoleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi 

 (KPK),  terdapat  1261  kasus  korupsi  yang 

 terjadi  sepanjang  2004  hingga  3  Januari 

 2022.  Berdasarkan  wilayahnya,  korupsi 

 paling  banyak  terjadi  di  pemerintah  pusat, 

 yakni  409  kasus.  Posisinya  disusul  oleh 

 Jawa  Barat  dengan  118  kasus.  Sebanyak 

 109  kasus  korupsi  terjadi  di  Jawa  Timur. 

 Kemudian,  ada  84  kasus  korupsi  yang 

 terjadi  di  Sumatera  Utara.  Kepulauan  Riau 

 serta  DKI  Jakarta  masing-masing 

 sebanyak  68  kasus  dan  64  kasus.  Lalu,  ada 

 55  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Sumatera 

 Selatan.  Sementara,  Jawa  Tengah 

 menduduki  posisi  kedelapan  dalam  daftar 

 ini.  Tercatat  ada  53  kasus  korupsi  yang 

 ditangani KPK di Jawa Tengah. 

 Idealitas  Otonomi  daerah  yang 

 pada  kenyataannya  membuka  peluang 

 problematik  penyimpangan  dalam  bentuk 
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 KKN  (korupsi,  kolusi  dan  nepotisme), 

 khususnya  korupsi.  Hasil  penelitian  The 

 Habibie  Center  pada  tahun  2009  dengan 

 salah  satu  pelitinya  adalah,  Andrinof 

 Chaniago,  menemukan  fakta  sedikitnya 

 ada  20  bentuk  dan  modus  korupsi,  mulai 

 dari  Korupsi  Pengadaan  Barang, 

 penghapusan  barang  inventaris  dan  aset 

 negara  (tanah),  pungli  atau  Pungutan  Liar 

 yang  merupakan  penerimaan  pegawai, 

 pembayaran  gaji,  kenaikan  pangkat, 

 pengurusan  pensiun  dan  hingga  menunda 

 pelayanan  umum  198  .  Kasus-kasus  korupsi 

 yang  terjadi  pada  beberapa  daerah  di 

 Indonesia,  disebabkan  oleh  beberapa 

 faktor Internal dan Eksternal Seperti  199  : 

 Faktor Internal: 

 1.  Sifat Serakah 

 Seseorang  yang  memiliki  sifat  serakah 

 akan  merasa  tidak  pernah  cukup  atas 

 199  Pusat  Edukasi  Antikorupsi.  Kenapa  Masih 

 Banyak  yang  Korupsi?  Ini  Penyebabnya! 

 https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ip 

 sum/20220407-null  diunduh pada 7 Oktober 2022 

 198  Kardin M. simanjuntak, Implementasi Kebijakan 

 Desentralisasi  Pemerintahan Di Indonesia, 

 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&r 

 ct=j&url=https://jurnal.kemendagri.go.id/index.p 

 hp/jbp/article/download/38/35/69&ved=2ahUK 

 EwidyY6t5c36AhUe3HMBHdpZDYEQFnoECBY 

 QAQ&usg=AOvVaw0Yoq47mzTwY8MnTHESd 

 Oxu  , diunduh pada 7 Oktober 2022. 

 apa  yang  dicapai  dan  dimiliki. 

 Akibatnya  seseorang  pun  akan 

 menghalalkan  segala  cara  untuk 

 mencari  kekayaan  dan  cenderung 

 sangat  materialistik.  Oleh  karena  itu, 

 sifat  serakah  menjadikan  korupsi 

 sebagai  kejahatan  yang  dilakukan 

 oleh orang yang berintelektual. 

 2.  Gaya Hidup Konsumtif 

 Seseorang  yang  memiliki  sifat  serakah 

 juga  berhubungan  dengan  gaya  hidup 

 konsumtif  dengan  membeli 

 barang-barang  mewah  untuk 

 memenuhi  kebutuhan  tersier.  Faktor 

 internal  ini  merupakan  salah  satu 

 penyebab  terbesar  seseorang  untuk 

 melakukan tindakan korupsi. 

 3.  Lemah Moral 

 Jika  moral  seseorang  lemah,  maka 

 godaan  korupsi  yang  datang  akan 

 jauh  lebih  sulit  dihindari.  Godaan 

 korupsi  dapat  berasal  dari  berbagai 

 sumber,  seperti  dari  atasan,  kawan 

 setingkat,  bawahan,  ataupun  pihak 

 lain  yang  membuka  kesempatan 

 untuk  korupsi.  Contoh  lemah  moral 

 diantaranya  lemah  keimanan,  lemah 

 kejujuran,  atau  rendahnya  rasa  malu 

 untuk melakukan korupsi. 

 Faktor Eksternal: 
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 1.  Sosial 

 Dalam  means-ends  scheme  yang 

 dipopulerkan  oleh  Robert  Merton, 

 korupsi  merupakan  perilaku  manusia 

 yang  diakibatkan  oleh  adanya  tekanan 

 sosial,  yang  pada  akhirnya 

 menyebabkan  pelanggaran 

 norma-norma.  Menurut  teori 

 Merton,  kondisi  sosial  di  suatu 

 tempat  terlalu  akan  menekan  sukses 

 ekonomi  tapi  membatasi 

 kesempatan-kesempatan  untuk 

 mencapainya,  sehingga  menyebabkan 

 tingkat  korupsi  yang  tinggi.  Teori 

 korupsi  akibat  faktor  sosial  lainnya 

 disampaikan  oleh  Edward  Banfield. 

 Melalui  teori  partikularisme,  Banfield 

 mencoba  menghubungkan  korupsi 

 dengan  tekanan  keluarga.  Sikap 

 partikularisme  adalah  perasaan 

 kewajiban  untuk  membantu  dan 

 membagi  sumber  pendapatan  kepada 

 pribadi  yang  dekat  dengan  seseorang, 

 seperti  keluarga,  sahabat,  kerabat 

 atau  kelompoknya.  Pada  akhirnya 

 menimbulkan  nepotisme  yang  bisa 

 bermuara pada korupsi. 

 2.  Politik 

 Money  Politics  tercipta  karena 

 seseorang  atau  sekelompok  orang 

 yang  menganggap  tujuan  politik 

 adalah  untuk  memperkaya  diri. 

 Seseorang  atau  sekelompok  orang 

 tersebut  akan  menghalalkan  berbagai 

 cara,  seperti  menyogok  para 

 simpatisan 

 Pemimpin  yang  menerapkan  money 

 politics  hanya  memikirkan  nasib  dan 

 kekayaanya  sendiri  dan  tidak 

 memperhatikan  nasib  orang-orang 

 yang  sudah  memilihnya.  Terkait  money 

 politics  terdapat  istilah  balas  jasa 

 politik  seperti  jual  beli  suara. 

 Dukungan  partai  politik  yang 

 mengharuskan  imbal  jasa  pun 

 memunculkan  upeti  politik.  Secara 

 rutin,  pejabat  yang  terpilih  membayar 

 upeti  ke  partai  dalam  jumlah  besar 

 yang  pada  akhirnya  memaksa  pejabat 

 tersebut untuk korupsi. 

 3.  Hukum 

 Hukum  yang  seharusnya  menjadi 

 pagar  penjaga  bagi  seseorang  untuk 

 mencegah  tindakan  korupsi  justru 

 dapat  menjadi  faktor  terjadinya 

 tindakan  korupsi  apabila  dilihat  dari 

 sisi  yang  berlawanan.  Pejabat-pejabat 

 yang  memiliki  kekuasaan  dalam 

 membuat  produk  hukum  yang  haus 

 akan  kekuasaan  dan  kekayaan  akan 

 membuat  ataupun  mendorong  orang 

 lain  untuk  membuat  produk  hukum 

 yang  memiliki  celah  untuk  melakukan 

 tindakan  korupsi.  Akhirnya  produk 

 hukum  seperti  pasal-pasal  multitafsir, 

 pasal-pasal  yang  cenderung 
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 mendukung  kelompok  elit,  sanksi 

 yang  tidak  tegas  pun  menjadi  celah 

 bagi  para  pejabat  untuk  melakukan 

 tindakan korupsi. 

 4.  Ekonomi 

 Faktor  ekonomi  sering  dianggap 

 sebagai  penyebab  utama  korupsi  oleh 

 segelintir  uang.  Padahal  faktanya 

 menunjukkan  bahwa  korupsi  tidak 

 dilakukan  oleh  mereka  yang  memiliki 

 gaji  yang  kecil.  Mega  korupsi  justru 

 dilakukan  oleh  orang-orang  dengan 

 penghasilan  besar  dan  berpendidikan 

 tinggi,  serta  yang  pastinya  memiliki 

 kekuasaan besar. 

 Mereka  melakukan  korupsi  bukan 

 karena  kekurangan  harta,  tapi  karena 

 sifat  serakah  dan  moral  yang  buruk. 

 Di  negara  dengan  sistem  ekonomi 

 monopolistik,  kekuasaan  negara 

 dibuat  sedemikian  rupa  oleh 

 pejabat-pejabat  agar  menciptakan 

 kesempatan-kesempatan  ekonomis 

 bagi  pegawai  pemerintah  untuk 

 memenuhi  kepentingan  dan 

 kepuasan  pribadi  ataupun 

 sekelompok orang saja. 

 5.  Organisasi 

 Dalam  kenyataannya,  organisasi  juga 

 turut  andil  dalam  praktik  korupsi 

 Pemimpin  yang  tidak  memiliki 

 keteladanan  dan  integritas  kultur 

 yang  mewajarkan  korupsi,  sistem 

 kepengurusan  yang  tidak  transparan, 

 atau  lemahnya  sistem  pengendalian 

 manajemen.  Menurut  Eko  Handoyo, 

 organisasi  bisa  mendapatkan 

 keuntungan  dari  korupsi  yang 

 dilakukan  oleh  para  anggotanya  yang 

 menjadi  birokrat/pejabat  di 

 pemerintahan.  Hal  ini  merupakan 

 cara  untuk  membiayai  organisasi 

 mereka.  Salah  satu  cara  partai  politik 

 untuk  mendapatkan  keuntungan 

 adalah  dengan  cara  memajukan 

 kadernya  dalam  pencalonan  pejabat 

 daerah  yang  ujungnya  akan 

 menimbulkan lingkaran korupsi. 

 Terdapat  teori  lainnya  yang 

 menjadi  penyebab  terjadinya  korupsi. 

 Donald  R  Cressey  salah  satu  tokoh  yang 

 mengemukakan  Teori  Triangle  Fraud. 

 Menurut  teori  tersebut,  terdapat  tiga 

 tahapan  yang  dapat  mendorong  seseorang 

 untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi, 

 diantaranya  tekanan,  kesempatan  atau 

 peluang,  dan  rasionalisasi.  Contoh  tekanan 

 yang  dapat  mendorong  seseorang  untuk 

 melakukan  korupsi,  seperti  tekanan 

 ekonomi  yang  mendesak  seseorang  karena 

 harus  memenuhi  kebutuhan.  Namun, 

 menurut  Cressey,  tekanan  ini  sebenarnya 

 terkadang  tidak  benar-benar  ada  karena 

 seseorang  cukup  berpikir  bahwa  dia 
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 tertekan  atau  tergoda.  Tahapan 

 selanjutnya  adalah  kesempatan.  Ketika 

 sistem  pengawasannya  lemah,  maka  akan 

 memunculkan  kesempatan  atau  peluang 

 bagi  seseorang  untuk  melakukan  tindakan 

 korupsi.  Apabila  kesempatan  tidak 

 terbuka,  maka  seseorang  akan  cenderung 

 tidak  terpikirkan  untuk  melakukan 

 korupsi.  Masuk  ke  dalam  tahapan  terakhir, 

 yakni  rasionalisasi.  Menurutnya,  para 

 pelaku  selalu  memiliki  rasionalisasi  atau 

 alasan  yang  dijadikan  pembenar  untuk 

 melakukan  tindakan  korupsi,  seperti  “saya 

 korupsi  karena  tidak  digaji  dengan  layak" 

 atau  "keuntungan  perusahaan  sangat  besar 

 dan tidak dibagi dengan adil". 

 Pada  kasus-kasus  korupsi  yang 

 terjadi  pada  pemerintah  daerah,  juga  dapat 

 disebabkan  oleh  adanya  desentralisasi  itu 

 sendiri  yang  dilakukan  oleh  pemerintah 

 pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Adanya 

 ketidak  seimbangan  atau  inequality  yang 

 cukup  tajam  antar  daerah  yang  menjadi 

 penyebab  dari  terjadi  korupsi  pada 

 daerah-daerah  lainnya.  Hal  ini  dapat 

 diambil  dari  contoh  korupsi  Gubernur 

 Nanggroe  Aceh  Darussalam.  setelah 

 Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam, 

 resmi  menjadi  tersangka  korupsi 

 pembelian  genset  senilai  Rp  30  miliar,  lalu 

 giliran  Gubernur  Sumatera  Barat  Zainal 

 Bakar  resmi  sebagai  tersangka  kasus 

 korupsi  anggaran  dewan  dalam  APBD 

 2002  sebesar  Rp6,4  miliar,  oleh  Kejaksaan 

 Tinggi  Sumatera  Barat.  Dua  kasus  korupsi 

 menyangkut  gubernur  ini  masih  ditambah 

 hujan  kasus  korupsi  yang  menyangkut 

 puluhan  anggota  Dewan  Perwakilan 

 Rakyat  Daerah  di  berbagai  wilayah  di 

 Indonesia,  dengan  modus 

 menyelewengkan  APBD.  Dapat  dilihat 

 bahwa  dari  ketidak  seimbangan  yang 

 terjadi  mengakibatkan  daerah-daerah  yang 

 merasa  iri  melakukan  praktik  korupsi,  hal 

 ini  juga  ditambah  oleh  masih  dinilai 

 lemahnya  sistem  pengawasan/kontrol 

 yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat 

 kepada pemerintah daerah 

 Jika  dikaitkan  dengan  faktor 

 Internal  dan  Eksternal  diatas,  maka  dapat 

 dilihat  pula  terjadinya  praktik  korupsi  di 

 daerah  tak  lepas  dari  bentuk  kerjasama 

 antara  kekuasaan  politik  di  suatu  daerah 

 dengan  kelompok  kepentingan  tertentu, 

 yang  pada  akhirnya  melahirkan 

 koruptor-koruptor  di  berbagai  daerah.  Hal 

 ini  dikatakan  sebagai  corruption  by  design 

 karena  sebesar  75  persen  produk 

 peraturan  daerah  atau  perda  yang  lahir 

 demi  kepentingan  kesejahteraan  rakyat  di 

 satu  daerah  disalahgunakan  sebagai  syarat 

 korupsi  dengan  berbagai  modus  yang 

 terjadi  (seperti  mark  up  biaya  pengadaan, 

 pungutan  liar  untuk  penerimaan  pegawai, 

 proposal  permohonan  bantuan  fiktif,  dan 

 masih  banyak  lagi)  200  .  Tak  jarang  juga 

 200  Kardin M. simanjuntak, Implementasi Kebijakan 

 Desentralisasi  Pemerintahan Di Indonesia, 
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 bahwa  korupsi  sendiri  karena  adanya  abuse 

 of  power  atau  penyalahgunaan  kekuasaan. 

 Setidaknya  terdapat  3  klasifikasi  dari  abuse 

 of power  itu sendiri, yaitu: 

 1.  Mercenary Abuse of Power 

 Penyalahgunaan  wewenang  ini 

 dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki 

 kewenangan  tertentu  dan  bekerja 

 sama  dengan  pihak  lain.  Hal  tersebut 

 dapat  dilakukan  dalam  bentuk  suap, 

 sogok  menyogok,  dan  mark  up  . 

 Mercenary  Abuse  of  Power  biasanya 

 berwujud  non  politis  dan  dilakukan 

 oleh  pejabat  yang  memiliki 

 kedudukan yang tidak terlalu tinggi. 

 2.  Discretionary Abuse of Power 

 Abuse  of  Power  jenis  ini  dilakukan  oleh 

 pejabat  yang  memiliki  kewenangan 

 yang  besar  dan  yang  dapat  membuat 

 kebijakan  tertentu,  seperti 

 Walikota/Bupati  yang  mengeluarkan 

 keputusan  Walikota/Bupati  atau 

 peraturan  daerah  yang  memberikan 

 mereka  celah  untuk  dapat  bekerja 

 sama dengan kelompoknya. 

 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&r 

 ct=j&url=https://jurnal.kemendagri.go.id/index.p 

 hp/jbp/article/download/38/35/69&ved=2ahUK 

 EwidyY6t5c36AhUe3HMBHdpZDYEQFnoECBY 

 QAQ&usg=AOvVaw0Yoq47mzTwY8MnTHESd 

 Oxu  , diunduh pada 7 Oktober 2022. 

 3.  Ideological Abuse of Power 

 Dilakukan  oleh  pejabat  untuk 

 mengejar  tujuan  ataupun 

 kepentingan  tertentu  dari  kelompok 

 atau  partainya.  Bentuk  dari 

 penyalahgunaan  wewenang  ini  juga 

 dapat  berupa  dukungan  suatu 

 kelompok  pada  pihak  tertentu  untuk 

 menduduki  suatu  jabatan  di 

 birokrasi/lembaga  eksekutif  yang 

 mana  kelak  mereka  akan 

 mendapatkan  kompensasi  dari 

 tindakannya  itu.  Hal  ini  yang  sering 

 disebut  politik  balas  budi.  Korupsi 

 jenis  inilah  yang  sangat  berbahaya, 

 karena  dengan  praktek  ini  semua 

 elemen  yang  mendukung  telah 

 mendapatkan kompensasi.  201 

 Penyelesaian  Permasalahan  Patologi 

 Birokrasi di Indonesia 

 Budaya  korupsi  seakan  sudah 

 menjadi  budaya  yang  dianggap  lumrah  di 

 dalam  birokrat  pemerintahan  Indonesia. 

 Hal  tersebut  disebabkan  oleh  sangat 

 banyaknya  kasus  korupsi  dari  para 

 birokrat  pemerintahan  dengan  total  uang 

 korupsi  yang  tidak  sedikit  jumlahnya. 

 Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah  dari 

 201  Widya  Yoseva.  Faktor-Faktor  Penyebab 
 Terjadinya  Korupsi  Pada  Otonomi  Daerah. 
 https://www.boyyendratamin.com/2013/09/faktor 
 -faktor-penyebab-terjadinya.html  diunduh  pada  7 
 oktober 2022 
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 yang  terkecil  hingga  terbesar  untuk 

 menyelesaikan  dan  mencegah  budaya 

 korupsi  dalam  lingkungan  birokrat 

 Indonesia.  Bukan  hanya  dari  para  penegak 

 hukum,  bukan  hanya  dari  para  birokrat, 

 melainkan  seluruh  elemen  masyarakat  juga 

 harus  turut  andil  dalam  menggerakan 

 semangat  memberantas  korupsi  dari 

 berbagai  sektor  dan  memberikan 

 pemikiran yang kritis. 

 Di  dalam  negara  yang  memiliki 

 indeks  korupsi,  rakyatlah  yang  menjadi 

 korban  atas  ketidakpuasan  para  birokrat  di 

 dalamnya.  Dapat  dilihat  contoh  nyatanya 

 ketika  dibangun  suatu  jembatan  yang 

 sudah  memiliki  anggaran  yang  telah 

 ditetapkan,  tetapi  anggaran  tersebut 

 dipangkas  dan  dinikmati  oleh  para  oknum 

 tidak  bertanggung  jawab  untuk 

 kenikmatan  sendiri  yang  mengakibatkan 

 menurunnya  kualitas  jembatan  tersebut 

 dan  mengakibatkan  ambruknya  suatu 

 jembatan.  Contoh  konkret  tersebut 

 merupakan  hal  yang  sangat  jelas  memiliki 

 dampak  besar  yang  berkepanjangan.  Jika 

 suatu  jembatan  ambruk,  maka  aktivitas 

 anak  sekolah  pun  terhambat  dan  akhirnya 

 peningkatan  pendidikan  pun  terhambat. 

 Jika  dilihat  dalam  segi  ekonomi,  para 

 pedagang,  petani,  dan  masyarakat  lainnya 

 pun  ikut  terhambat  dalam  melakukan 

 kegiatan  ekonomi.  Bahkan,  para  birokrat 

 pun  tidak  ragu-ragu  untuk 

 menyalahgunakan  uang  dalam  aspek 

 religius  yang  tentunya  mengganggu 

 stabilitas  keagamaan.  Indonesia  perlu 

 mencontoh  moralitas  negara  Jepang  yang 

 mana  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai 

 kejujuran  dan  semangat  untuk  maju. 

 Komponen  tersebutlah  yang  membuat 

 Jepang  dapat  bangkit  setelah  kotanya, 

 Nagasaki  dan  Hiroshima,  dibom  oleh 

 Amerika  Serikat.  Semangat  tersebut  lahir 

 dari  Budaya  Bushido  yang  dipegang  teguh 

 oleh Samurai Jepang. 

 Lain  halnya  praktek  di  Indonesia, 

 menurut  Soedarso  bahwa  salah  satu 

 penyebab  korupsi  di  Indonesia  adalah 

 korupsi  sebagai  way  of  life  dari  banyak 

 orang.  Korupsi  dimaklumi  secara  tersirat 

 bukan  oleh  penguasa,  melainkan  oleh 

 masyarakat  itu  sendiri.  Jika  masyarakat 

 mempunyai  semangat  anti  korupsi,  seperti 

 para  mahasiswa  ketika  melakukan 

 demonstrasi  anti  korupsi,  maka  korupsi 

 sungguh-sungguh  tidak  akan  dikenal  yang 

 mana  hal  tersebut  senada  dengan 

 pendapat  Syed  Hussein  Alatas  bahwa 

 mayoritas  rakyat  yang  tidak  melakukan 

 korupsi  seharusnya  berpartisipasi  dalam 

 melakukan  memberantas  korupsi  yang 

 dilakukan  oleh  minoritas  karena  korupsi 

 itu  hanya  dilakukan  oleh  minoritas  dan 

 bukan  mayoritas.  Melihat  dari  pendapat 

 Soedarso  dan  Syed  Hussein,  mereka  justru 

 melihat  peran  masyarakat  dalam 

 berpartisipasi  untuk  menggaungkan 

 semangat  anti  korupsi  masih  sangat 

 204 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 kurang.  Mereka  memandang  bahwa 

 seluruh  elemen  masyarakat  tanpa 

 terkecuali  harus  turut  andil  untuk 

 menggaungkan  semangat  anti  korupsi. 

 Sedangkan  menurut  Huntington,  korupsi 

 disebabkan  pula  oleh  budaya  modernisasi. 

 Dari  teori  Huntington  dapat  ditarik 

 makna bahwa  202  : 

 1.  Modernisasi  dapat  membawa 

 perubahan  pada  nilai  dasar 

 masyarakat. 

 2.  Modernisasi  juga  dapat  ikut 

 mengembangkan  korupsi  karena 

 modernisasi  membuka 

 sumber-sumber  kekayaan  dan 

 kekuasaan baru. 

 3.  Modernisasi  turut  merangsang 

 korupsi  karena 

 perubahan-perubahan  yang 

 diakibatkannya  dalam  bidang 

 kegiatan politik. 

 Dalam  menanggulangi 

 masalah-masalah  patologi  birokrasi, 

 memang  sangat  diperlukan  pemahaman 

 yang  tepat  mengenai  pandangan  birokrasi 

 yang  ideal  sebagai  tolok  ukur  efektivitas 

 kegiatan  yang  dilakukan.  Besarnya 

 202  Muliyawan.  Korupsi  dalam  Pusaran  Politik  dan 

 Budaya. 

 https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/art 

 ikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya 

 (Diunduh pada 7 Oktober 2022). 

 birokrasi  ditentukan  oleh  berbagai  faktor, 

 seperti  tingkat  kesulitan  fungsi  yang  harus 

 dilaksanakan,  besaran  tenaga  kerja  yang 

 diperlukan,  besarnya  anggaran  yang 

 dikelola,  banyaknya  sarana  dan  prasarana 

 yang  dikuasai  serta  harus  dimanfaatkan 

 dengan  baik,  serta  luasnya  wilayah  kerja. 

 Supaya  mampu  menyelenggarakan 

 fungsinya  dengan  efisien  dan  efektif, 

 birokrasi  pemerintah  perlu  memperbaiki 

 diri  agar  seluruh  organisasi  birokrasi  itu 

 dikelola  berdasarkan  prinsip-prinsip 

 organisasi.  203 

 Pada  bidang  lainnya, 

 pengembangan  sistem  kerja  harus 

 diarahkan  pada  hilangnya  pandangan 

 negatif  mengenai  birokrasi. 

 Pengembangan  sistem  kerja  harus 

 didasarkan  pada  pendekatan  kesisteman. 

 Pendekatan  kesisteman  pada  intinya 

 berarti  bahwa  struktur  apapun  yang 

 digunakan,  sekalipun  berbeda 

 pengetahuan  dan  keterampilan  yang 

 spesialistik  dari  sumber  daya  manusia, 

 seluruhnya  harus  tetap  terwujud  dalam 

 kesatuan  gerak  dan  langkah.  Artinya, 

 seluruh  birokrasi  bergerak  sebagai  satu 

 kesatuan.  Kesatuan  gerak  yang  dimaksud 

 dapat  diwujudkan  apabila  pengembangan 

 sistem  kerja  birokrasi  ditujukan  pada 

 203  Siti  Patimah  Junus,  Masalah  Patologi  Birokrasi 
 (Hipocracy)  Dan  Terapinya,  hlm. 
 150.  https://adoc.pub/masalah-patologi-birokrasi-h 
 ipocracy-dan-terapiny-a.html 
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 seluruh  langkah  yang  ditempuh  dalam 

 proses  administrasi  negara.  Pentingnya 

 untuk  membentuk  citra  birokrasi  yang 

 positif  juga  harus  dipertimbangkan 

 mengingat  dalam  masyarakat,  citra 

 birokrasi  pada  umumnya  bersifat  negatif. 

 Untuk  itu  nilai-nilai  loyalitas,  kejujuran, 

 semangat  pengabdian,  disiplin  kerja, 

 mendahulukan  kepentingan  bangsa  diatas 

 kepentingan  sendiri,  tidak 

 memperhitungkan  untung  rugi  dalam 

 pelaksanaan  tugas,  kesediaan  berkorban, 

 dedikasi  harus  selalu  dijunjung  untuk 

 dijunjung  tinggi.  Beberapa  cara  yang 

 ditempuh  untuk  dapat  menghilangkan 

 citra  negatif  tersebut  yang  diharapkan 

 dapat  berkembang  citra  yang  positif. 

 Antara lain: 

 1.  Mendorong  proses  demokrasi 

 dalam  masyarakat,  antara  lain 

 dalam  bentuk  peningkatan 

 pengawasan  sosial  agar 

 penyimpangan  oleh  para  anggota 

 birokrasi semakin berkurang 

 2.  Mengurangi  campur  tangan 

 birokrasi  dalam  berbagai 

 kegiatan-kegiatan  dalam 

 masyarakat  yang  semakin  maju, 

 merupakan  "porsi"  masyarakat 

 untuk menyelenggarakannya. 

 3.  Menggunakan  setiap  kesempatan 

 untuk  menumbuhkan  pandangan 

 mengenai  pentingnya  orientasi 

 pelayanan,  bukan  orientasi 

 kekuasaan  dalam  berpikir  dan 

 bertindak. 

 4.  Mengharuskan  para  pejabat  tinggi 

 membuat  pernyataan  mengenai 

 kekayaan  pada  waktu  mulai 

 menjabat. 

 Sebenarnya  terdapat  teknik  dalam 

 mengatasi  permasalahan  patologi 

 birokrasi  yang  dikenal  dengan  Total  Quality 

 Management  (TQM).  Ada  tiga  hal  mendasar 

 yang  harus  diperhatikan  dalam  penerapan 

 Total Quality Management  (TQM), yaitu: 

 1.  Menekankan  pengkajian  yang 

 intens  dari  hubungan  dan  saling 

 berkaitan  antara  satu  proses 

 manajemen  dengan  proses 

 manajemen  tersebut  yang  "berdiri 

 sendiri".  Setiap  langkah  yang 

 diambil  akan  selalu  berhubungan 

 dengan  langkah  berikutnya,  baik 

 yang  mendahuluinya  maupun 

 yang  mengikutinya.  Sasaranya 

 adalah  agar  semua  langkah  dan 

 tindakan  dalam  proses 

 manajemen  selalu  tertuju  pada 

 pencapaian  tujuan  dan  sasaran 

 yang  telah  ditentukan  dengan 

 tingkat  produktivitas  yang  setinggi 

 mungkin, bebas dari pemborosan. 

 2.  Pemahaman  persyaratan  harus 

 dipenuhi  dalam  hubungan 

 aparatur  dengan  "kelompok 

 klientele"  tertentu  yang  perlu 
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 dilayani.  Bagaimanapun  bentuk 

 pengorganisasian  aparatur 

 pemerintahan  dilakukan,  setiap 

 aparat  mempunyai  "kelompok 

 klientele"  yang  dilayaninya.  Pada 

 dasarnya  hubungan  keduanya 

 didasarkan  pada  berbagai 

 ketentuan perundang-undangan. 

 3.  Sikap  cepat  tanggap  birokrasi 

 terhadap  tuntutan  para  anggota 

 kelompok  klientele  yang 

 berkaitan  dengan  sikap,  perlakuan 

 atau tanggapan birokrasi. 

 Ketiga  hal  dasar  yang  di  atas 

 merupakan  objek  Total  Quality  Management  . 

 Jika  dilihat  dari  dua  sisi,  disatu  sisi  harus 

 menjadi  filsafat  manajemen  dalam 

 menyelenggarakan  roda  pemerintahan 

 negara.  Disatu  sisi  lagi,  digunakan  sebagai 

 metode  dalam  proses  penyempurnaan  dan 

 pendayagunaan  aparatur  pemerintah. 

 Dengan  begitu,  pendekatan  Total  Quality 

 Management  (  TQM)  dapat  diterapkan  oleh 

 para  eksekutif  dan  para  pelaksana  di 

 dalam  lingkungan  pemerintahan.  Dengan 

 menerapkan  metode  ini,  organisasi  pada 

 lingkungan  pemerintahan  pun  akan 

 menyadari  mengenai  pentingnya 

 meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas 

 birokrasi  pemerintahan.  Maka  dari  itu, 

 berbagai  pendekatan  dan  metode  kerja 

 yang  tersistematis  harus  diupayakan  atau 

 diterapkan  dalam  lingkungan  birokrasi 

 negara.  204 

 Selain  itu,  perlu  diketahui  pula 

 bahwa  terdapat  berbagai  macam  bentuk 

 patologi  birokrasi  dalam  pemerintahan 

 daerah.  Namun,  dalam  penulisan  ini  dapat 

 kita  lihat  bahwa  permasalahan  pada 

 DPRD  kota  Malang  adalah  masuk  kepada 

 Patologi  yang  timbul  karena  tindakan 

 anggota  birokrasi  yang  melanggar  norma 

 hukum  yang  salah  satunya  contohnya 

 adalah  tindakan  korupsi.  Perlu  dilakukan 

 upaya  ekstra  dari  hulu  hingga  ke  hilir 

 dalam  membersihkan  praktek  tercela  ini  di 

 dalam suatu pemerintahan. 

 Peraturan  perundang-undangan 

 sebagai  produk  hukum  pada  dasarnya 

 salah  satunya  diperuntukan  untuk 

 menanggulangi  tindak  pidana  seperti 

 korupsi.  Akan  tetapi,  celah-celah  hukum 

 di  dalamnya  sangat  dimungkinkan  untuk 

 dimanfaatkan  oleh  si  pembuat  regulasi 

 maupun  oknum  lainnya.  Oleh  karena  itu, 

 diperlukan  metode  untuk  mencegah 

 korupsi  yang  disebabkan  oleh 

 faktor-faktor  dalam  regulasi  itu  sendiri. 

 Metode  tersebut  adalah  Corruption  Risk 

 Assessment  (CRA).  Metode  ini 

 dipergunakan  untuk  menganalisis  dan 

 204  Siti  Patimah  Junus,  Masalah  Patologi  Birokrasi 
 (Hipocracy)  Dan  Terapinya,  hlm.  153. 
 https://adoc.pub/masalah-patologi-birokrasi-hipoc 
 racy-dan-terapiny-a.html 
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 menilai  faktor-faktor  yang  dianggap 

 sebagai  penyebab  korupsi  dalam  suatu 

 regulasi  berdasarkan  kriteria  yang  telah 

 disediakan  oleh  CRA,  baik  berbentuk 

 rancangan  maupun  yang  sudah 

 ditetapkan. 

 CRA  sendiri  memiliki  beberapa  aspek 

 yang  di  dalamnya  juga  terdapat  beberapa 

 kriteria, yakni: 

 1.  Aspek kepatuhan 

 a.  Rasionalitas beban kepatuhan 

 b.  Kecukupan peraturan disiplin 

 c.  Resiko pemberian 

 d.  perlakuan istimewa 

 2.   Aspek pelaksanaan 

 a.  Dasar  pengambilan  keputusan 

 yang objektif 

 b.  Transparansi  dan  akuntabilitas 

 dalam  pemberian  tugas  pada 

 pihak lain 

 c.  Resiko  salah  alokasi  atau 

 penyalahgunaan  bantuan 

 pemerintah 

 3.   Aspek administrasi 

 a.  Aksesibilitas 

 b.  Keterbukaan 

 c.  Kejelasan  dalam 

 penyelenggaraan  layanan  publik 

 dan proses administrasi 

 4.    Aspek kontrol korupsi 

 a.  Risiko konflik kepentingan 

 b.  Keandalan  mekanisme 

 antikorupsi 

 Dari  kriteria  dari  masing-masing 

 aspek  tersebut,  nantinya  akan  ada 

 pertanyaan-pertanyaan  yang  harus  bisa 

 dijawab  terkait  regulasi  yang  dimaksud. 

 Lalu,  dengan  menjawab 

 pertanyaan-pertanyaan  tersebut  dapat 

 dilihat  apakah  peraturan  terkait  sudah 

 dapat  menjadi  instrumen  yang  baik  dalam 

 misi  pemberantasan  korupsi  atau  belum. 

 Jika  belum,  maka  dengan  adanya  CRA  ini 

 akan  dapat  mengetahui  rekomendasi  isi 

 pasal  yang  bermasalah  tersebut 

 berdasarkan  kriteria-kriteria  CRA.  Pada 

 dasarnya  metode  ini  mencoba  untuk 

 memeriksa  dan  meninjau  kembali  apakah 

 suatu  regulasi  yang  dibuat  ataupun  yang 

 sedang  dibuat  dapat  mencegah  praktik 

 tindak pidana korupsi. 

 III.  KESIMPULAN 

 Hubungan  antara  patologi  birokrasi 

 dengan  tindak  pidana  korupsi  memiliki 

 kaitan  yang  sangat  erat  dengan  aspek. 

 Birokrasi  harus  dijalankan  dengan  baik 

 dan  benar  demi  mencapai  tujuan  bersama. 

 Akan  tetapi,  pada  prakteknya  terdapat 

 patologi  yang  kerap  menggerogoti 

 pelaksanaan  birokrasi  yang  berupa  tindak 

 korupsi  yang  terjadi  pada  pemerintahan 

 daerah.Eksistensi  patologi  birokrasi  dalam 

 pemerintahan  daerah  kerap  kali  ditemukan 
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 dalam  berbagai  bentuk  dan  upaya,  seperti 

 praktik  KKN  yang  menghambat  proses 

 pembangunan. 

 Penyebab  korupsi  di  lingkungan 

 pemerintah  daerah  adalah  faktor-faktor 

 baik  yang  berasal  dari  internal  maupun 

 eksternal  yang  menyebabkan  timbulnya 

 “penyakit”  dalam  birokrasi  pemerintah. 

 Segala  bentuk  tindakan  dan  berbagai 

 metode  yang  diadaptasi  dari  negara  lain 

 pun  dilakukan  untuk  meminimalisir  semua 

 bentuk  problematika  pada  birokrasi  atau 

 pemerintahan  Indonesia,  khususnya 

 terkait  patologi  birokrasi  yang  berbentuk 

 tindak pidana korupsi. 

 Maka  dari  itu,  pemerintah  dalam 

 lingkup  legislatif  maupun  eksekutif  perlu 

 membuat  langkah  besar  untuk  mengatasi 

 permasalahan  ini.  Misalnya,  dengan 

 memberikan  kurikulum  anti  korupsi 

 secara  besar-besaran  kepada  para  pelajar 

 hingga  menerapkan  secara  keseluruhan 

 dan  memberikan  payung  hukum  yang  kuat 

 untuk  metode  Corruption  Risk  Assessment 

 (CRA)  dalam  tahap  perencanaan, 

 penyusunan,  dan  pembahasan  dalam 

 pembentukan  peraturan 

 perundang-undangan 

 209 

 Faculty of Law Universitas Brawijaya 
 Jl. MT. Haryono 169, Malang, East Java 6145 

 Email: ldd.alsalcub@gmail.com 



 Legal Journal Academia, Vol.1 No. 1 , xx-xx. 
 e-ISSN: xxxx - xxxx 
 DOI: xx.xxxxx/xxxx  .vol1.1.xx 

 DAFTAR PUSTAKA 

 BUKU 

 Barid,  B.,  Purwana,  D.,  R.,  Ferdinand,  J.,  &  Azzahwa,  S.  (2020).  Metode  CRA  dalam 

 Pencegahan  Korupsi  melalui  Perbaikan  Regulasi  (Pembelajaran  dari  Korea  Selatan). 

 Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 Muhammad.  (2018).  Birokrasi  (Kajian  konsep,  Teori  menuju  Good  Governance).  (Unimal 

 Press). 

 MAKALAH 

 Hamzah,  H.  Jejak  Sejarah  Korupsi  di  Indonesia.  Herdiansyah  Hamzah,  Jejak  Sejarah  Korupsi 

 di  Indonesia, 

 https://www.herdi.web.id/wp-content/uploads/2021/08/Jejak-Sejarah-Korupsi-Di- 

 Indonesia.pdf  , diunduh pada 15 September 2022 

 JURNAL 

 Junus,  S.,  P.,  Masalah  Patologi  Birokrasi  (Hipocracy)  Dan  Terapinya,  Junal  Hukum  dan 

 Pembangunan, Vol.32 No.2 

 Simanjuntak,  K.,  M.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan  Di 

 Indonesia, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 2 

 Suwitri,  Sri,  (2007).  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia:  sebuah  upaya  reformasi  birokrasi, 

 Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1 

 SKRIPSI 

 Pakpahan, J. H. (2017). Upaya Pemberantasan Korupsi Pada Masa Orde Baru (1967-1983). 

 (Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponergoro) 

 INTERNET 

 Annur,  C.  (2022,  10  Jan).  Jumlah  Tindak  Pidana  Korupsi  berdasarkan  Jenis  Perkara 

 (2004-2021). Databoks.katadata.co.id.  Diakses pada 11 September 2022, melalui 

 210 

https://www.herdi.web.id/wp-content/uploads/2021/08/Jejak-Sejarah-Korupsi-Di-Indonesia.pdf
https://www.herdi.web.id/wp-content/uploads/2021/08/Jejak-Sejarah-Korupsi-Di-Indonesia.pdf


 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-k 

 asus  korupsi-mayoritas-penyuapan 

 Fadli  Moh.  “Non  Delegation  Doctrine  dan  Peraturan  Delegasi  di  Indonesia”,  dalam  Susi 

 Dwi  Harijanti  (Eds),  Negara  Hukum  yang  Berkeadilan  Kumpulan  Pemikiran  dalam 

 Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan.  Bandung:  Pusat  Studi  Kebijakan 

 Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran  (PSKN  FH  UNPAD),  2011).  hlm. 

 33 

 Hartik,  A.  (2018,  September  7).  Cerita  Lengkap  Perjalanan  Kasus  Suap  yang  Menyeret  41 

 Anggota  DPRD Kota Malang”. Kompas.com. 

 https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/05300061/cerita-lengkap-perjalana 

 n-kasus  suap-yang-menyeret-41-anggota-dprd-kota?page=all  .  (diakses  pada  25 

 September  2022)  Keng,  Shao-Hsun,  Chun-Hung  Lin,  dan  Peter  F.  Orazem. 

 “Memperluas  Akses  Perguruan  Tinggi  di  Taiwan,  1978–2014:  Efek  pada  Kualitas 

 Lulusan  dan  Ketimpangan  Pendapatan,”  Journal  of  Human  Capital  11,  no.  1  (Musim 

 Semi 2017): 9-10. https://doi.org/10.1086/690235. 

 Mead, Rebecca. “Nabi Distopia,”  New Yorker  , 17 April  2017. 

 Wibisana,  Andri  Gunawan.  “Equity  and  the  Global  Policy  on  Climate  Change:  A  Law  and 

 Economic  Perspective.  “Indonesia  Law  Review  Year  2,  Vol.  2,  May-August  2012): 

 295-  320.Accessed10  November  2012.  doi:  http://dx.doi. 

 org/10.15742/ilrev.v2n3.23. 

 PERATURAN & KEPUTUSAN PENGADILAN 

 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 Indonesia,  Undang-undang  No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana 

 Korupsi 

 Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

 211 

 Faculty of Law Universitas Brawijaya 
 Jl. MT. Haryono 169, Malang, East Java 6145 

 Email: ldd.alsalcub@gmail.com 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus%09korupsi-mayoritas-penyuapan
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus%09korupsi-mayoritas-penyuapan
https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/05300061/cerita-lengkap-perjalanan-kasus%09suap-yang-menyeret-41-anggota-dprd-kota?page=all
https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/05300061/cerita-lengkap-perjalanan-kasus%09suap-yang-menyeret-41-anggota-dprd-kota?page=all


 Legal Journal Academia, Vol.1 No. 1 , xx-xx. 
 e-ISSN: xxxx - xxxx 
 DOI: xx.xxxxx/xxxx  .vol1.1.xx 

 PENERAPAN  ONLINE DISPUTE RESOLUTION  (ODR) DALAM 

 MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN  E-COMMERCE  OLEH 

 BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 

 1  Andrean Putra Kiongg,  2  Amanda Syafa Narissa,  3  Roro Qannala Sintadira 

 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 

 [  andreanputra@student.ub.ac.id  ,  roroqannala@student.ub.ac.id  , 

 amandasyafaa@student.ub.ac.id  ] 

 Abstrak 

 Era  digitalisasi  yang  semakin  berkembang  memaksa  sektor  ekonomi  terlebih  kegiatan  jual  beli 

 antar  masyarakat  untuk  mengikuti  perkembangan  tersebut.  E-Commerc  e  atau  perdagangan 

 elektronik  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan  melalui 

 media  elektronik.  Dalam  praktiknya  tak  bisa  dihindari  terjadinya  sengketa  antar  konsumen 

 dengan  penjual.  Indonesia  memiliki  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang 

 termasuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS).  Lembaga  tersebut  ialah  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yaitu  badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan 

 sengketa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  di  luar  pengadilan.  Tetapi,  melihat 

 perkembangan  teknologi  yang  begitu  signifikan  perlu  adanya  pembaharuan  dalam  mekanisme 

 penyelesaian  sengketa  oleh  BPSK  yaitu  dengan  menerapkan  Online  Dispute  Resolution  (ODR). 

 Penerapan  ODR  oleh  BPSK  harus  diatur  secara  spesifik  pada  setiap  mekanisme  penyelesaian 

 sengketa  yang  ada  dan  juga  pengaturan  yang  dilakukan  pemerintah  sehingga  ODR  memiliki 

 dasar hukum dalam penerapannya. 

 Kata kunci:  e-commerce, Sengketa, Konsumen, Pengadilan 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Berbagai  negara  saat  ini  tak 

 terkecuali  Indonesia  sedang  memasuki  era 

 baru  yaitu  era  digitalisasi.  Era  digitalisasi 

 ini  berdampak  pada  berbagai  sektor 

 kehidupan  masyarakat.  Sektor  ekonomi 

 merupakan  salah  satu  sektor  yang 

 terpaksa  mengikuti  era  digitalisasi  ini 

 karena  sektor  ini  tak  pernah  lepas  dari 
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 kegiatan  jual  beli  antar  masyarakat 

 maupun  perusahaan.  Era  digitalisasi  yang 

 memasuki  sektor  ekonomi  juga  disebut 

 sebagai  Era  Industri  4.0.  Industri  4.0 

 adalah  istilah  yang  tercipta  pada  tahun 

 2011  di  Jerman  yang  saat  itu  ditandai 

 dengan  adanya  revolusi  digital  dimana 

 segala  kegiatan  proses  industri  dilakukan 

 secara  digital  yang  mencakup  berbagai 

 jenis teknologi.  205 

 Kegiatan  jual  beli  lazimnya 

 dilakukan  secara  langsung  antara  penjual 

 dengan  pembeli.  Dengan  masuknya  era 

 industri  4.0,  kegiatan  jual  beli  semakin 

 meluas.  Tidak  hanya  berlangsung  secara 

 tatap  muka  antara  penjual  dengan 

 pembeli,  tetapi  dapat  berlangsung  secara 

 tidak  langsung  atau  melalui  media  digital. 

 Kegiatan  jual  beli  melalui  media  elektronik 

 ini  dikenal  dengan  E-Commerce  yang 

 merupakan  singkatan  dari  Electronic  dan 

 Commerce  atau  perdagangan  elektronik. 

 Secara  singkat,  E-Commerce  adalah 

 kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan 

 melalui  jaring  internet  atau  online.  Dalam 

 E-commerce  sendiri,  banyak  perusahaan 

 yang  menjadikan  diri  sebagai  pihak  ketiga 

 dalam dalam kegiatan jual beli. 

 205  Ventika  Eka,  “Strategi  Indonesia 
 Menghadapi  Industri  4.0”,  Volume  X  Info 
 Singkat, No.9 (2018): 20. 

 Kegiatan  jual  beli  yang 

 berlangsung  melalui  media  digital  ini 

 terkadang  menimbulkan  permasalahan 

 salah  satunya  sengketa  yang  terjadi  antara 

 konsumen  dengan  penjual.  Namun,  tidak 

 semua  permasalahan  dalam  E-Commerce 

 diselesaikan  melalui  cara  litigasi  karena 

 beberapa  faktor  seperti  memakan  banyak 

 waktu,  biaya  dan  kemungkinan  adanya 

 kecurangan. 

 Berdasarkan  Undang-Undang 

 No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan 

 Konsumen  (UUPK),  Pemerintah 

 Indonesia  telah  membuat  lembaga  yang 

 berfungsi  sebagai  badan  yang 

 menyelesaikan  sengketa  konsumen,  yaitu 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK).  206  Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  masih  belum 

 memanfaatkan  teknologi  ataupun 

 menerapkan  prosedur  yang 

 konvensional.  207  Diperlukannya 

 penggunaan  teknologi  yang  telah  maju 

 dalam  rangka  pembaharuan  mekanisme 

 penyelesaian  sengketa  pada  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK),  untuk  dapat  mempermudah 

 207  Dahlia,  “Peran  BPSK  Sebagai  Lembaga 
 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen”  Dalam 
 Perspektif  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 
 Tentang  Perlindungan  Konsumen  ,  Jurnal  Ilmu 
 Hukum, 84. 

 206  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang 
 Perlindungan Konsumen (UUPK) 
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 konsumen  dalam  proses  penyelesaian 

 sengketanya. 

 Oleh  karena  itu,  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  perlu  diterapkan  dalam  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK).  Penerapan  ODR  dapat 

 digolongkan  sebagai  metode  yang  efektif 

 dalam  proses  menyelesaikan  sengketa 

 yang  melibatkan  para  pihak  karena  tidak 

 diperlukannya  bertemu  secara  langsung 

 dan  hanya  melalui  media  internet. 

 Nantinya,  metode  tersebut  juga  akan 

 mempermudah  konsumen  yang  terlibat 

 dalam  sengketa  ,  untuk  tidak  perlu  datang 

 secara  langsung  ke  lembaga  terkait  atau 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK)  dalam  menyelesaikan 

 permasalahannya. 

 Beberapa  negara  di  dunia  telah 

 menerapkan  Online  Dispute  Resolution  .  Akan 

 tetapi,  Indonesia  sendiri  masih  belum 

 menerapkan  hal  tersebut  secara  maksimal 

 untuk  diaplikasikan  ke  kehidupan  nyata. 

 Adapun  penulis  mendapati  rumusan 

 masalah sebagai berikut: 

 1.  Apa  urgensi  penerapan  Online 

 Dispute  Resolutio  n  (ODR)  dalam 

 menyelesaikan  sengketa  konsumen 

 e-commerce  oleh  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen (BPSK)? 

 2.  Bagaimana  model  yang  tepat  dalam 

 penerapan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  dalam  menyelesaikan 

 sengketa  konsumen  e-commerce  oleh 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen (BPSK)? 

 Adapun tujuan diadakan penelitian ialah 

 sebagai berikut: 

 1.  Untuk  menganalisis  urgensi 

 penerapan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  dalam  menyelesaikan 

 sengketa  konsumen  e-commerce  oleh 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen (BPSK 

 2.  Untuk  menganalisis  model  yang  tepat 

 dalam  penerapan  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  dalam 

 menyelesaikan  sengketa  konsumen 

 e-commerce  oleh  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen (BPSK) 

 Metode  pendekatan  yang 

 digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode 

 yuridis-normatif.  Pendekatan  yuridis 

 normatif  adalah  metode  penelitian  yang 

 dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum 

 utama  yang  berupa  teori-teori, 

 konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta 

 hukum  positif  yang  berhubungan  dengan 

 penelitian  ini.  208  Penulis  memilih 

 menggunakan  penelitian  yuridis  normatif 

 karena  dalam  melakukan  penelitian, 

 penulis  menggunakan  buku,  jurnal,  dan 

 208  Metode penelitian 
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 artikel  hukum  sebagai  sumber-sumber 

 data untuk melakukan penelitian. 

 Penelitian  ini  mendasarkan 

 data-data  yang  digunakan  dengan  dasar 

 hukum  sehingga  kredibilitasnya  dapat 

 terjamin.  Berikut  dasar  hukum  yang  kami 

 gunakan: 

 1.  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 

 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian Sengketa 

 2.  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 

 tentang  Informasi  dan  Transaksi 

 Elektronik 

 3.  Peraturan  Pemerintah  Republik 

 Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019 

 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem 

 Elektronik 

 4.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 

 tentang Perlindungan Konsumen 

 II.    PEMBAHASAN 

 Pengertian  E-Commerce 

 Electronic  Commerce  atau  biasa 

 disingkat  E-commerce  merupakan  suatu 

 platform  berbasis  teknologi  yang  telah 

 banyak  digunakan  oleh  kalangan 

 masyarakat  yang  didukung  dengan 

 berkembangnya  teknologi  pada  zaman  ini. 

 Pada  dasarnya,  e-commerce  yang  dikenal 

 dalam  kalangan  masyarakat  kebanyakan 

 terbatas  hanya  pada  transaksi  jual-beli  saja. 

 Akan  tetapi,  dalam  transaksi  jual-beli 

 tersebut  e-commerce  juga  dapat  melibatkan 

 transfer  dana  elektronik,  pertukaran  data 

 elektronik,  sistem  manajemen  inventori 

 otomatis,  dan  sistem  pengumpulan  data 

 otomatis.  209  E-commerce  sendiri  termasuk  ke 

 dalam  bagian  dari  E-business  yang  dimana 

 cakupan  dari  e-business  lebih  luas. 

 E-business  dapat  mencakup  tidak  hanya 

 bidang  perniagaan,  tetapi  juga 

 pengkolborasian  mitra  bisnis,  pelayanan 

 nasabah, dan juga lowongan pekerjaan. 

 Berdasarkan  penjelasan  tersebut, 

 transaksi  dalam  e-commerce  yang  termasuk 

 ke  dalam  e-business  tentunya  juga 

 melibatkan  berbagai  pihak,  tidak  hanya 

 pembeli  maupun  penjual.  Sandhusen 

 (2008)  menjelaskan  bahwa  terdapat  3 

 pihak  stakeholder  dalam  bisnis  yaitu  yang 

 pertama  pelaku  bisnis,  dimana  dalam  hal 

 ini  berupa  perusahaan  dan  digambarkan 

 dalam  simbol  ‘B’.  Kedua,  konsumen  yang 

 digambarkan  dengan  simbol  ‘C’,  yaitu 

 pengguna  bisnis  barang  dan  jasa,.  Serta 

 pemerintah  yang  digambarkan  dengan 

 simbol  ‘G’  yang  bertugas  sebagai 

 pemangku  kepentingan.  Ketiga  stakeholder 

 tersebut  memiliki  berbagai  jenis  interaksi 

 209  Harmayani,  Marpaung  Durahman,  Hamzah 
 Amir,  Mulyani  Neni,  Hutahaean  Jeperson,  2020, 
 E-Commerce:  Suatu  Pengantar  Bisnis  Digital, 
 Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 2 
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 antara  pelaku  bisnis  yang  dapat 

 diklasifikasikan sebagai berikut:  210 

 1.  B2B (  Business to Business  ) 

 Business  to  Business  merupakan  upaya 

 yang  digunakan  dalam  mencapai 

 kelancaran  bisnis.  Kelancaran  yang 

 dimaksud  dalam  B2B  ini  berupa 

 berhasilnya  transaksi  kesepakatan 

 fisik  yang  dilakukan  oleh  pelaku 

 bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. 

 2.  B2C (  Business to Consumer  ) 

 Business  to  Consumer  merupakan  suatu 

 transaksi  bisnis  yang  dilakukan  secara 

 langsung  oleh  pelaku  bisnis  atau 

 produsen kepada konsumennya. 

 3.  C2C (  Consumer to Consumer  ) 

 Consumer  to  Consumer  atau 

 kepanjangan  dari  C2C  adalah  suatu 

 transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh 

 seorang  konsumen  secara  individu 

 kepada  individu  lainnya  namun  juga 

 termasuk  ke  dalam  konsumen.  Maka 

 dari  itu,  interaksi  ini  disebut  consumer 

 to  consumer  karena  transaksi  yang 

 dilakukan terjadi antar konsumen 

 4.  C2B (  Consumer to Business  ) 

 Consumer  to  Business  merupakan 

 transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh 

 210  Pradana,  Mahir.  "Klasifikasi  Bisnis  E-commerce 
 Di  Indonesia."  Modus  ,  vol.  27,  no.  2,  2015,  pp. 
 163-174, doi:  10.24002/modus.v27i2.554 

 konsumen  untuk  menciptakan  dan 

 membentuk  nilai  akan  bisnis. 

 Sehingga,  perusahaan  akan 

 mendapatkan  untung  dari  kesediaan 

 konsumen  tersebut  untuk  menjual 

 barang atau jasa kepada perusahaan. 

 5.  B2G (  Business to Government  ) 

 B2G  atau  singkatan  dari  Business  to 

 Government  merupakan  transaksi 

 bisnis  yang  dilakukan  oleh  pelaku 

 bisnis  dengan  instansi 

 pemerintah. 

 6.  G2G (  Government to Consumer  ) 

 Government  to  Government 

 merupakan  transaksi  bisnis  yang 

 dilakukan  oleh  pemerintah 

 dengan  masyarakat.  Pada  proses 

 transaksi  ini,  masyarakat  berperan 

 sebagai  konsumen  dalam 

 memperoleh  kebutuhannya  dan 

 pemerintah  menyediakan  sebuah 

 layanan  agar  masyarakat  dapat 

 dengan mudah menjangkaunya. 

 Pada  awalnya,  e-commerce  bermula 

 pada  awal  tahun  1970am  yang  didukung 

 dengan  inovasi  bernama  electronic  fund 

 transfer  (EFT).  211  Namun,  pada  saat  itu 

 tingkat  pengaplikasiannya  hanya  terbatas 

 pada  lembaga  keuangan  dan  beberapa 

 perusahaan  kecil.  Kemudian,  muncul 

 211  Widagdo,  Prasetyo.  (2016).  Perkembangan 
 Electronic  Commerce  (E-Commerce)  di 
 Indonesia. 
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 istilah  electronic  data  interchange  (EDI)  yang 

 mulai  berkembang  dari  transaksi  keuangan 

 hingga  ke  pemrosesan  transaksi  lainnya. 

 Seiring  berjalannya  waktu,  muncul  istilah 

 baru  bernama  electronic  commerce 

 (  E-commerce  )  yang  disertai  dengan  pesatnya 

 pertumbuhan  pelanggan  dari  e-commerce 

 tersebut  pada  tahun  1990-an.  Hingga  saat 

 ini,  berdasarkan  data  pusat  riset  e-commerce 

 yang  terletak  di  Universitas  Texas, 

 e-commerce  tercatat  sebagai  sektor  yang 

 mengalami  pertumbuhan  paling  cepat 

 dengan peningkatan sebesar 72%.  212 

 Secara  umum,  Association  for 

 Electronic  Commerce  menjelaskan  definisi 

 dari  e-commerce  adalah  mekanisme  bisnis 

 secara  elektronis.  213  Sedangkan  Kalakota 

 dan  Whinston  (1997)  yang  merupakan 

 ahli  mengatakan  bahwa  e-commerce  adalah 

 aktivitas  belanja  online  yang 

 menggunakan  jaringan  internet  serta 

 menggunakan  transfer  uang  secara  digital 

 dalam  bertransaksi.  214  Pengertian 

 e-commerce  berdasarkan  kedua  ahli  tersebut 

 214  Irawan  Johan  Sugianto,  Penerapan  Electronic 
 Commerce  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Penjualan 
 Produk, Vol.6, No.1, (2012) 

 213  Mantri,  Bagus  H.  "Perlindungan  Hukum 
 Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi 
 E-commerce."  Jurnal  Law  Reform  ,  vol.  3,  no.  1, 
 2007, pp. 1-21. 

 212  Ibid 

 juga  dapat  ditinjau  melalui  empat 

 perspektif, yaitu: 

 1.  Perspektif Komunikasi 

 Berdasarkan  perspektif  komunikasi, 

 e-commerce  merupakan  proses 

 pengiriman  informasi,  barang,, 

 layanan  dan  juga  proses  pembayaran 

 melalui  jaringan  komputer  dan  alat 

 elektronik lain. 

 2.  Perspektif Proses Bisnis 

 Perspektif  proses  bisnis  melihat 

 e-commerce  sebagai  penerapan  fasilitas 

 berupa  teknologi  untuk  mencapai 

 otomatisasi  yang  berdasar  pada 

 transaksi bisnis dan aliran kerja. 

 3.  Perspektif Layanan 

 Berdasarkan  perspektif  layanan, 

 dalam  memenuhi  keinginan 

 perusahaan,  manajemen,  dan 

 konsumen  dalam  mengurangi  biaya 

 layanan  (  service  cost  ),  e-commerce 

 merupakan  sebuah  alat  yang  dapat 

 meningkatkan  kualitas  barang  dan 

 kecepatan layanan pengiriman. 

 4.  Perspektif  Online 

 Berdasarkan  perspektif  online  ,  e-commerce 

 dapat  menjadi  sarana  yang  menyediakan 

 kemudahan  dalam  hal  menjual  dan 

 membeli  produk  serta  informasi  dengan 

 menggunakan  jaringan  internet  ataupun 

 sarana  online  lainnya. 
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 Berdasarkan  berbagai  pengertian 

 tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa 

 e-commerce  merupakan  suatu  sistem 

 elektronik  berupa  internet  ataupun  televisi 

 dan  jaringan  komputer  lainnya  yang 

 menyediakan  tempat  untuk  melakukan 

 pembayaran,  penjualan,  pembelian 

 ataupun  pemasaran  barang  dan  jasa. 

 E-commerce  merupakan  sebuah  konsep 

 yang  saat  ini  biasanya  menggambarkan 

 proses  penjualan  dan  pembelian  produk, 

 jasa  dan  informasi  melalui  jaringan 

 informasi.  Pada  zaman  yang  telah 

 memiliki  perkembangan  teknologi  ini, 

 penggunaan  e-commerce  dapat  dilakukan 

 dimana  saja  melalui  teknologi  Mobile 

 Commerce  dengan  menggunakan 

 smartphone ataupun laptop. 

 Penggunaan  e-commerce  yang  dapat 

 dilakukan  dimana  tersebut  didukung 

 dengan  metode  transaksi  online  yang 

 memiliki  berbagai  tipe.  Berdasarkan 

 Research  Paper  on  Contract  Law  yang 

 dikemukakan  oleh  Cavanillas  dan  Nadal, 

 transaksi  online  dalam  e-commerce  memiliki 

 berbagai tipe dan variasi diantaranya: 

 1.  Transaksi  melalui  chatting  dan  video 

 conference 

 Transaksi  e-commerce  melalui  chatting 

 dan  video  conference  merupakan 

 transaksi  dengan  menggunakan  alat 

 komunikasi  yang  telah  disediakan 

 oleh  internet  dan  biasa  digunakan 

 untuk  dialog  interaktif  secara 

 langsung.  Melalui  komputer 

 masing-masing,  dengan  metode 

 chatting  ,  seseorang  tersebut  dapat 

 berkomunikasi  melalui  tulisan  atau 

 pernyataan  yang  dikirimkan.  Dengan 

 demikian,  kegiatan  perjanjian  dapat 

 dilakukan  dengan  menggunakan 

 metode  chatting  atau  video  conference 

 secara  langsung  dengan  beberapa 

 pihak  dengan  menggunakan  sarana 

 laptop  ataupun  monitor  seperti 

 televisi. 

 2.  Transaksi melalui  email 

 Transaksi  melalui  email  dapat 

 dilakukan  dengan  melakukan 

 pendaftaran  pada  layanan  e-commerce 

 yang  nantinya,  pengguna  akan 

 mendapatkan  informasi  mengenai 

 penawaran  maupun  penerimaan 

 melalui  pemberitahuan  email 

 tersebut. 

 3.  Transaksi melalui  website  atau situs 

 Transaksi  melalui  website  dilakukan 

 dengan  adanya  merchant  atau  platform 

 yang  menyediakan  katalog  barang 

 yang  dijual  beserta  deskripsi  produk 

 tersebut.  Dalam  transaksi  melalui 

 website  ,  terdapat  2  istilah  penting  yang 

 harus diketahui, yaitu: 

 a.  Order Form  : 

 Order  form  merupakan  sebuah 

 bentuk  dimana  merchant  menyediakan 
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 daftar  produk  melalui  4  sesi  dalam 

 penawaran  produk  atau  yang  biasa 

 disebut  tabel  produk,  yang  terdiri  dari 

 checkbox  ,  penjelasan  produk  yang 

 ditawarkan,  kuantitas  barang  yang 

 dipesan,  serta  harga  untuk  tiap-tiap 

 produk.  Selain  tabel  produk,  juga 

 terdapat  jenis  pembayaran.  Setiap 

 merchant  memiliki  berbagai  jenis 

 metode  pembayaran  yang  disediakan. 

 Metode  pembayaran  tersebut  dapat 

 berupa  credit  card  ,  transfer  lewat  bank, 

 check  ,  dan  metode  lainnya.  Setelah 

 pengisian  order  form  tersebut  selesai, 

 pengguna  dapat  melanjutkan  ke 

 konfirmasi  order  sebagai  tanda  untuk 

 dapat  melanjutkan  ke  tahap 

 pengesahan dan pengecekan  order  . 

 b.  Shopping cart  : 

 Dalam  e-commerce  ,  shopping  cart 

 merupakan  sebuah  software  yang 

 berfungsi  bagi  customer  dalam  melihat 

 toko  yang  dibuka  dan  kemudian 

 dapat  memilih  suatu  produk  yang 

 diinginkan.  Setelah  menemukan 

 produk  yang  diinginkan,  customer 

 dapat  menggunakan  fitur  shopping  cart 

 tersebut  untuk  memasukkannya  ke 

 dalam  list  shopping  cart  untuk 

 kemudian  melakukan  pembelian  saat 

 melakukan sistem  check out  . 

 Pengertian Badan Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen 

 Definisi  dari  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diatur  dalam 

 Pasal  1  butir  11  UUPK  jo.  Pasal  1  angka  5 

 Permendagri  nomor 

 06/M-DAG/PER/2/2017  tentang  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. 

 Berdasarkan  pasal  tersebut,  “Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 adalah  lembaga  yang  memiliki  tugas  untuk 

 menangani  dan  menyelesaikan  sengketa 

 antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen”. 

 BPSK  dibentuk  dengan  tujuan  untuk 

 dapat  menyelesaikan  sengketa-sengketa 

 konsumen  yang  berskala  kecil  dan  bersifat 

 sederhana.  215  BPSK  diharapkan  bisa 

 menjadi  sebagai  salah  satu  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  (APS)  di  Indonesia. 

 Selain  itu,  tujuan  lain  dari  awal  mula 

 dibentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  ini  adalah  menjadi 

 salah  satu  alternatif  untuk  menghindari 

 penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan 

 umum  dikarenakan  beracara  di  peradilan 

 umum  memakan  waktu  yang  cukup  lama 

 dengan  biaya  yang  tentu  tidak  sedikit, 

 215  Nugrohandhini  Dwi.  “Kewenangan  BPSK 
 Memeriksa  Keberatan  Lelang  Eksekusi  Pasal  6 
 Undang-Undang  Hak  Tanggungan”. 
 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. 
 2019. 
 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/bac 
 a/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keb 
 eratan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Unda 
 ng-Hak-Tanggungan.html#:~:text=Pasal%20 
 1%20angka%205%20Permendagri,sebenamya 
 %20dibentuk%20untuk%20menyelesaikan%2 
 0kasus%2D  Diakses pada 11 Oktober 2022 
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 tetapi  dibutuhkan  hukum  acara  yang 

 memiliki  waktu  singkat  dan  mengurangi 

 biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pihak 

 yang  berperkara,  untuk  menyelesaikan 

 sengketa konsumen.  216 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  memiliki  alasan-alasan 

 lain  sebagai  jawaban  dari  tujuan  lembaga 

 ini  yang  pada  akhirnya  diputuskan  untuk 

 dibentuk.  Jawaban  dari  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 terkait  hal  ini  tercantum  dalam 

 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  49 

 Ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa  badan 

 penyelesaian  sengketa  konsumen  di 

 Daerah  Tingkat  II  dibentuk  oleh 

 pemerintah  untuk  dapat  menyelesaikan 

 sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan. 

 Dalam  pasal  ini  dijelaskan  bahwa 

 pemerintah  memiliki  maksud  dan  tujuan 

 untuk  mendirikan  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sebagai 

 bentuk  membantu  masyarakat 

 menyelesaikan  sengketa  diluar  pengadilan 

 216  Nugrohandhini  Dwi.  “Kewenangan  BPSK 
 Memeriksa  Keberatan  Lelang  Eksekusi  Pasal  6 
 Undang-Undang  Hak  Tanggungan”. 
 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. 
 2019. 
 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/bac 
 a/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keb 
 eratan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Unda 
 ng-Hak-Tanggungan.html#:~:text=Pasal%20 
 1%20angka%205%20Permendagri,sebenamya 
 %20dibentuk%20untuk%20menyelesaikan%2 
 0kasus%2D  (Diakses pada 11 Oktober 2022). 

 atau  non-litigasi.  Alasan  lain  dari 

 dibentuknya  UU  Perlindungan  Konsumen 

 ini  adalah  munculnya 

 fenomena-fenomena  di  masyarakat  yang 

 kedudukan  konsumennya  masih  lemah 

 pada  bidang  ekonomi,  pendidikan,  dan 

 daya  tawar  konsumen  kepada  pelaku 

 usaha.  217  Selain  itu,  terdapat  juga  alasan 

 dibentuknya  badan  ini  karena  adanya 

 ketidakseimbangan  antara  konsumen  dan 

 pelaku  usaha  yang  disebabkan  karena 

 rendahnya  tingkat  kesadaran,  kepedulian, 

 serta  rasa  tanggung  jawab  dari  pihak 

 pelaku  usaha  terkait  perlindungan 

 konsumen  baik  dalam  melakukan 

 produksi,  memperdagangkan  hingga 

 mengiklankan.  218 

 Badan  ini  melakukan  persidangan 

 yang  menghasilkan  suatu  keputusan 

 dengan  cepat,  sederhana  dan  juga  tanpa 

 biaya.  219  Dengan  adanya  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 diharapkan  akan  tercapainya  keadilan 

 terutama  untuk  para  konsumen  yang 

 219  Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : Badan 
 Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

 218  Zainul  Akhyar,  Harpani  Matnuh,  dan 
 Hardianto,  Peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa 
 Konsumen  (BSPK)  Kota  Banjarmasin,  Jurnal 
 Pendidikan  Kewarganegaraan,  Volume  5, 
 Nomor 10, 2015, halaman 773. 

 217  Dahlia,  Peran  BPSK  sebagai  Lembaga 
 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  Perspektif 
 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang 
 Perlindungan  Konsumen  ,  Jurnal  Ilmu  Hukum, 
 2014, halaman 85. 
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 merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha. 

 Seringkali  kasus-kasus  seperti  ini  terjadi 

 karena  nominal  perkara  yang  kecil  pada 

 sengketa  sehingga  tidak  memungkinkan 

 bagi  pihak  yang  dirugikan  untuk 

 mengajukan  sengketa  ke  pengadilan 

 karena  jelas  tidak  sebanding  antara  biaya 

 perkara  dengan  jumlah  kerugian  yang 

 dituntut.  Sehingga  dalam  hal  ini,  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 dibutuhkan  untuk  melakukan  penyelesaian 

 sengketa  dengan  nominal  kecil  tanpa 

 harus  mengajukan  ke  pengadilan  yang 

 dianggap  dapat  membantu  pihak-pihak 

 yang  dirugikan.  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 menyelesaikan  sengketa  dengan  beberapa 

 cara  seperti  konsiliasi,  mediasi  atau 

 arbitrase  yang  ditentukan  tergantung 

 dengan  pilihan  dan  persetujuan  baik 

 antara  konsumen  dan  juga  pelaku  usaha. 

 Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  52 

 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen 

 jo.  Pasal  9  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan 

 Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia 

 Nomor  72  Tahun  2020  tentang  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  jo.  Pasal 

 4  ayat  (1)  Keputusan  Menteri 

 Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 

 350/MPP/Kep/12/2001  tentang 

 Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan 

 Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  memiliki  tugas  dan 

 wewenang  yang  tercantum  dalam  pasal  52 

 UUPK  Jo  Pasal  9  Ayat  (2)  Peraturan 

 Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia 

 Nomor  72  tahun  2020  Tentang  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Jo  Pasal 

 3  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan 

 Perdagangan  RI  Nomor  : 

 350/Mpp/Kep/12/2001  yang 

 menjabarkan  poin-poin  tugas  dan 

 wewenang  BPSK.  Poin-poin  tersebut 

 adalah  Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  dapat  melakukan 

 penanganan  serta  menyelesaikan  sengketa 

 dengan  mediasi,  arbitrase  atau  konsiliasi, 

 dapat  memberikan  konsultasi  terkait 

 perlindungan  konsumen,  mengawasi 

 pencantuman  klausula  baku,  berhak 

 melakukan  pelaporan  terkait  pelanggaran 

 Undang-Undang  kepada  penyidik  umum, 

 penerimaan  pengaduan,  meneliti  dan 

 memeriksa  sengketa  perlindungan 

 konsumen  dari  konsumen  apabila  terjadi 

 pelanggaran  terhadap  perlindungan 

 konsumen.  Selain  itu,  dalam  hal  untuk 

 mengetahui  adanya  seseorang  yang  telah 

 melakukan  pelanggaran  terhadap 

 perlindungan  konsumen,  BPSK  memiliki 

 hak  untuk  menghadirkan  saksi  maupun 

 pelaku  usaha  yang  dibantu  oleh  penyidik 

 apabila  adanya  penolakan  dalam 

 pemanggilan  tersebut.  BPSK  juga  dapat 

 memeriksa,  meneliti  ataupun  menilai 
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 sebuah  surat  atau  dokumen  sebagai  alat 

 bukti  untuk  melakukan  penyelidikan 

 dan/atau  pemeriksaan,  memberikan 

 keputusan  dan  menetapkan  ada  atau 

 tidaknya  kerugian  di  pihak  konsumen  dan 

 memberitahu  putusan  kepada  pelaku 

 usaha  yang  melakukan  pelanggaran  serta 

 dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif 

 kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar 

 ketentuan Undang-undang ini. 

 Terdapat  4  (empat)  pilar  yang 

 harus  dipatuhi  oleh  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Keempat 

 pilar  tersebut  diantaranya  adalah  pro 

 konsumen,  intensifikasi  produk, 

 menciptakan  kepastian  hukum,  serta 

 sosialisasi  kepada  masyarakat.  220 

 Pengajuan  aduan  sengketa  di  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 perlu  memenuhi  beberapa  syarat  penting 

 agar  dapat  mewujudkan  keempat  pilar 

 yang  ada  dalam  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen (BPSK), diantaranya: 

 1.  Konsumen Akhir 

 Konsumen  merupakan  mereka  yang 

 memakai  barang  dan/atau  jasa  yang 

 tersedia  dalam  masyarakat.  Barang 

 atau  jasa  yang  dimaksud  baik  untuk 

 kepentingan  diri  sendiri  maupun 

 220  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, 
 Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  menengah  :  Badan 
 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. 
 https://indagkop.kaltimprov.go.id/halaman/d 
 etail/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen 
 (Diakses pada 11 Oktober 2022). 

 kepentingan  orang  lain.  Namun 

 barang  atau  jasa  yang  dimaksud  tidak 

 untuk  diperdagangkan  lagi.  Terdapat 

 dua  jenis  konsumen  yaitu  konsumen 

 sementara  dan  konsumen  akhir.  Yang 

 dimaksud  dalam  poin  syarat 

 melakukan  pengaduan  ini  adalah 

 Konsumen  Akhir.  Konsumen  akhir 

 adalah  pengguna  akhir  baik  dalam 

 barang  maupun  jasa  untuk  kebutuhan 

 diri  sendiri  dan  tidak  untuk 

 diperdagangkan lagi. 

 2.  Pelaku Usaha Tidak Merespon 

 Konsumen  atau  pembeli  telah 

 melakukan  komplain  kepada  pelaku 

 usaha  atau  penjual  namun  tidak  ada 

 respon  atau  jawaban  oleh  pelaku 

 usaha  atas  komplain  yang  diajukan 

 konsumen.  Maka  tindakan  ini,  pelaku 

 usaha  dapat  diadukan  kepada  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK) 

 3.  Mengisi Formulir 

 Konsumen  atau  penggugat  wajib 

 melengkapi  formulir  pengaduan 

 dengan  mengisi  data  diri  serta  alamat 

 penggugat.  Selain  itu,  konsumen  atau 

 penggugat  juga  diminta  untuk 

 mengisi  informasi  terkait  nama  dan 

 alamat pelaku usaha. 

 4.  Melampirkan Bukti Diri 

 Penggugat  diharuskan  melampirkan 

 bukti  diri  berupa  Kartu  Tanda 

 222 
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 Penduduk  (KTP)  atau  dokumen  diri 

 lainnya.  Namun,  apabila  penggugat 

 meninggal  dunia,  sakit,  belum  cukup 

 umur,  atau  merupakan  Warga  Negara 

 Asing  (WNA)  dapat  menggunakan 

 ahli waris. 

 5.  Bukti Pembelian 

 Penggugat  diharuskan  melampirkan 

 beberapa  dokumen  tambahan 

 sebagai  bukti  pembelian  yang  berupa 

 nota, faktur, kwitansi atau lainnya. 

 6.  Ajukan Saksi dan Bukti Lainnya 

 Sebagai  penggugat  atau  pemohon, 

 konsumen  atau  penggugat  yang 

 mengadu  harus  mempersiapkan  saksi 

 dan  bukti  lain  agar  pengaduan  yang 

 diajukan  semakin  kuat.  Apabila 

 penggugat  memiliki  bukti  percakapan 

 saat  melakukan  transaksi,  sebaiknya 

 diserahkan  kepada  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK) sebagai bukti pendukung. 

 Selain  itu,  konsumen  juga 

 diwajibkan  untuk  membuat  pengaduan 

 dalam  hal  mencapai  tahap  dalam 

 penyelesaian  sengketa  konsumen.  Dalam 

 hal  pengaduan  tersebut,  konsumen  juga 

 harus  menjelaskan  kerugian  yang  dialami 

 baik  dalam  bentuk  lisan  ataupun  tertulis, 

 serta  memenuhi  segala  persyaratan. 

 Persyaratan  tersebut  terdiri  dari  Kartu 

 Tanda  Penduduk  (KTP),  bukti  transaksi, 

 serta  data  diri  dari  konsumen  dan  pelaku 

 usaha  dari  produk  yang  telah  dibeli.  Jika 

 pengaduan  yang  telah  dilakukan 

 terklasifikasi  ke  dalam  kasus  perdata  atau 

 bersifat  mengganti  rugi  langsung,  BPSK 

 dapat  melakukan  pemanggilan  kepada 

 pelaku  usaha  tersebut  setelah 

 terpenuhinya  tahap  pengaduan.  Metode 

 penyelesaian  sengketa  yang  ada  dalam 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa  konsumen 

 terdiri  dari  tiga  metode,  yaitu  Konsiliasi, 

 Mediasi  dan  Arbitrase.  Konsiliasi 

 merupakan  penggunaan  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 sebagai  satu-satunya  perantara  dalam 

 penyelesaian  sengketa.  Apabila  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 digunakan  sebagai  penasehat,  hal  tersebut 

 tergolong  sebagai  metode  Mediasi. 

 Sedangkan  penyelesaian  sengketa  yang 

 menggunakan  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sebagai 

 wakil  dari  pelapor  merupakan  metode 

 Arbitrase.  Dalam  pelaksanaan  metode 

 Arbitrase,  pelapor  akan  menyerahkan 

 seluruh  mekanisme  penyelesaian  kepada 

 arbitrator  yang  telah  dipilih  dan  akan 

 berperan  sebagai  pelaku,  pembeli  serta 

 pihak ketiga.  221 

 221  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, 
 Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  menengah  :  Badan 
 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. 
 https://indagkop.kaltimprov.go.id/halaman/d 
 etail/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen  . 
 (Diakses pada 12 Oktober 2022). 
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 Pengertian  Online Dispute Resolution 

 Jalur  litigasi  atau  peradilan 

 bukanlah  satu-satunya  alternatif  dalam 

 penyelesaian  sengketa.  Selain  melalui  jalur 

 litigasi,  terdapat  beberapa  alternatif 

 penyelesaian  sengketa  lain.  Salah  satunya 

 adalah  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 atau  kerap  disebut  Alternative  Dispute 

 Resolution  yang  disingkat  ADR.  222  Definisi 

 dari  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) 

 tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 

 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan 

 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 

 menyatakan,  “Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian 

 sengketa  atau  beda  pendapat  melalui 

 prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni 

 penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan 

 cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, 

 konsiliasi  atau  penilaian  ahli”.  Seiring 

 dengan  adanya  perkembangan  zaman 

 pada  dunia  yang  disertai  oleh  globalisasi, 

 penyelesaian  sengketa  ini  mulai 

 berkembang  menjadi  online  atau  kini  akrab 

 disebut  dengan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR).  Pada  Tahun  1990-an,  masyarakat 

 menganggap  bahwa  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  merupakan  forum 

 penyelesaian  sengketa  yang  cukup  efisien. 

 222  Nureda  Kania  Rahma.  Hukum  Online  : 
 Penyelesaian  Sengketa  Secara  Online  di 
 Indonesia.  (2017). 
 https://www.hukumonline.com/berita/a/pen 
 yelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia- 
 oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1 
 Diakses pada 12 Oktober 2022 

 Adanya  opsi  penyelesaian  secara  mudah 

 yang  dilaksanakan  tanpa  bertemu 

 langsung  secara  tatap  muka  serta  biaya 

 yang  dibutuhkan  relatif  rendah, 

 masyarakat  menganggap  bahwa  ODR 

 dapat  mencakup  lebih  banyak  pihak  yang 

 berbeda dalam satu kali pelaksanaan.  223 

 Untuk  mencapai  tahap 

 penyelesaian  dalam  sebuah  sengketa  yang 

 melibatkan  para  pihak,  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  dapat  menerapkan 

 penyelesaian  sengketa  yang  lebih  modern, 

 sehingga  dapat  menjadi  opsi  alternatif 

 yang  lebih  maju  dengan  fasilitas  teknologi 

 yang  ada.  Akan  tetapi,  tidak  jarang  untuk 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  dianggap 

 hanya  sebagai  sebuah  portal  penerimaan 

 pengaduan  dari  para  konsumen.  Pada 

 hakikatnya,  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  tidak  hanya  sebagai  proses 

 pengaduan,  tetapi  juga  sebagai  fasilitator 

 bagi  konsumen  atau  penggugat  untuk 

 dapat  melakukan  komunikasi  dengan 

 pelaku  usaha  sebagai  tergugatnya.  Titik 

 perbedaan  yang  ada  antara  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  dengan  penyelesaian 

 sengketa  konvensional  lainnya  adalah  pada 

 penggunaan  media  internet  pada  proses 

 223  Muhammad  Faiz  Aziz,  Muhammad  Arif 
 Hidayah,  “Perlunya  Pengaturan  Khusus 
 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  di 
 Indonesia  untuk  Fasilitasi  Penyelesaian 
 Sengketa  E-Commerce.  Vol.9  No.  2  Jurnal 
 Rechts  Vinding.  (2020):  2 
 https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/in 
 dex.php/jrv/article/view/449 
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 penyelesaian  sengketanya.  224  Adanya 

 ketimpangan  antara  kabupaten  dan  kota 

 dalam  hal  keaktifan  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK)  pada 

 wilayahnya,  menjadi  latar  belakang 

 pembentukan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR).  Lokasi  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  yang  jauh  dapat 

 menyulitkan  masyarakat  untuk  menyita 

 banyak  waktu,  dan  juga  biaya  yang  relatif 

 tinggi  untuk  melakukan  penyelesaian 

 sengketa  terlebih  jika  nominal  sengketa 

 relatif  kecil.  Selain  itu,  faktor 

 ketidakpahaman  konsumen  akan 

 eksistensi  dan  mekanisme  penyelesaian 

 sengketa  juga  mendorong  adanya  Online 

 Dispute Resolution  (ODR). 

 Undang-Undang  Nomor  30 

 Tahun  1999  Pasal  1  Butir  10 

 menyebutkan,  “Alternatif  Penyelesaian 

 Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian 

 sengketa  atau  beda  pendapat  melalui 

 prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni 

 penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan 

 cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, 

 konsiliasi,  atau  penilaian  ahli”.  Pada  pasal 

 ini  dijelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan 

 penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di 

 224  Nureda  Kania  Rahma.  Hukum  Online  : 
 Penyelesaian  Sengketa  Secara  Online  di 
 Indonesia.  (2017). 
 https://www.hukumonline.com/berita/a/pen 
 yelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia- 
 oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1 
 (Diakses pada 12 Oktober 2022). 

 luar  pengadilan.  Seperti  dengan  beberapa 

 cara,  diantaranya  dengan  cara  konsultasi, 

 negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  melalui 

 penilaian  ahli.  Pada  dasarnya,  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  termasuk  dalam 

 Alternative  Dispute  Resolution  (ADR).  Lebih 

 lanjut  lagi,  Alternative  Dispute  Resolution 

 (ADR)  terbagi  lagi  menjadi  3  (tiga)  jenis 

 tipe  penyelesaian  sengketa,  yaitu 

 diantaranya  negosiasi,  mediasi,  dan 

 arbitrase.  Salah  satu  tokoh,  yaitu  Van  Den 

 Heuvel  menyebutkan  bahwa  terdapat  4 

 (empat)  jenis  penyelesaian  sengketa  yang 

 dilaksanakan  secara  online  dan  kini  sudah 

 berkembang  225  , diantaranya: 

 1.  Online Settlement 

 Online  Settlement  adalah  salah  satu 

 fasilitas  dari  alternatif  penyelesaian 

 sengketa  yang  dilaksanakan  secara 

 daring  untuk  menyelesaikan 

 permasalahan  sengketa  pada  bidang 

 finansial  dan  tidak  hanya  melayani 

 permasalahan  yang  berhubungan 

 dengan  aktivitas  pada  dunia  maya. 

 Saat  ini,  Online  Settlement  merupakan 

 layanan  penyelesaian  sengketa  yang 

 paling berkembang. 

 2.  Online Arbitration 

 225  Nanik  Sutarni.  “Urgensi  Penerapan  Online 
 Dispute  Resolution  Terhadap  Penyelesaian 
 Sengketa  Perdagangan  Elektronik  Ditinjau 
 dari  Teori  Economic  Analysist  of  Law”.  Vol. 
 10 Privat Law. No. 1 (2022): 157-158 
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 Online  Arbitration  atau  kerap  disebut 

 arbitrase  daring  merupakan  layanan 

 yang  memberikan  kemudahan 

 penyelesaian  sengketa  yang 

 dilaksanakan  secara  daring  dengan 

 melibatkan  pihak  ketiga,  yaitu 

 seorang  arbiter.  Online  Arbitration 

 kebanyakan  dimanfaatkan  oleh  para 

 pelaku  usaha  bisnis  ke  bisnis  atau 

 B2B  yang  mengalami  perselisihan 

 atau  permasalahan  akibat 

 pelaksanaan  kontrak  daring.  Dan, 

 pihak-pihak  yang  berada  di  lintas 

 geografi  berbeda  pun  tetap  dapat 

 memanfaatkan  layanan  Online 

 Arbitration  untuk  menyelesaikan 

 sengketa komersial. 

 3.  Online Resolution 

 Online  Resolution  merupakan  layanan 

 penyelesaian  sengketa  yang 

 dimanfaatkan  oleh  para  konsumen 

 untuk  menyampaikan  keluhan 

 maupun  aduan  mereka.  Dalam 

 pelaksanaannya,  metode  ini  tidak 

 sepenuhnya  dijalankan  secara  daring.. 

 Konsumen  dapat  melakukan 

 pengaduan  secara  daring,  kemudian 

 akan  dilanjutkan  oleh  pihak  penyedia 

 layanan  agar  dapat  terhubung  dengan 

 pihak  perwakilan  perusahaan  untuk 

 menyelesaikan  permasalahan.  Jika 

 tidak  berhasil  dilaksanakan,  maka 

 dapat  dilanjutkan  melalui  upaya 

 mediasi  yang  dapat  dilaksanakan 

 melalui  email  atau telepon. 

 4.  Online Mediation 

 Online  Mediation  atau  akrab  disebut 

 e-meditation  merupakan  sebuah  proses 

 mediasi  dengan  bantuan  pihak  ketiga, 

 yaitu  seorang  mediator,  yang 

 pelaksanaannya  dilakukan  secara 

 daring  atau  online  .  Mediator 

 merupakan  pihak  penengah  dalam 

 menyelesaikan  sengketa  sehingga 

 dapat  membantu  pihak-pihak 

 bersangkutan.  226 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 dan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) 

 tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan 

 dalam  sistem  pelaksanaan  ataupun 

 mekanisme  penyelenggaraannya. 

 Perbedaannya  yang  ada  hanya  pada 

 kehadiran  dari  pihak  yang  bersengketa. 

 Pada  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) 

 para  pihak  diharuskan  bertemu  secara 

 langsung  melalui  kehadiran  fisik  atau  tatap 

 muka,  sedangkan  pada  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  para  pihak  tidak  bertemu 

 secara  langsung,  melainkan  melalui 

 mekanisme  online  atau  daring.  227  Dengan 

 adanya  perbedaan  tersebut,  pemberlakuan 

 mekanisme  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  dapat  lebih  mudah  diterapkan 

 karena  sifatnya  yang  lebih  efisien  dan 

 227  Ibid  , hal. 158 

 226  Nanik Sutarni, loc.cit 

 226 
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 efektif  dibandingkan  Alternative  Dispute 

 Resolution  (ADR)  yang  mengharuskan 

 tatap  muka.  Komisi  Eropa  dalam 

 “  Communication  on  the  out  of  court  settlement  of 

 court  consumer  disputes  ”  menyatakan  terdapat 

 standar  minimum  dari  proses  Online 

 Dispute Resolution  (ODR), yaitu:  228 

 1.  Putusan  yang  dihasilkan  harus 

 independen  oleh  asosiasi  profesional 

 yang independen 

 2.  Penyelenggaraan  Online  Dispute 

 Resolution  harus  dilakukan  secara 

 transparan (prinsip transparan) 

 3.  Adanya  keseimbangan  para  pihak 

 yang  mempunyai  hak  sama  untuk 

 mengutarakan  pemikiran  atau 

 pendapat  serta  membuktikan  dalilnya 

 (prinsip adversarial) 

 4.  Konsumen  bertindak  untuk  dirinya 

 sendiri  serta  tidak  dibebankan  biaya. 

 Pembuat  keputusan  harus  aktif  dan 

 cepat  dalam  membuat  keputusan 

 penyelesaian  sengketa  (prinsip 

 efektifitas) 

 5.  Konsumen  tetap  dilekati  dengan 

 aturan  hukum  tempat  badan 

 pembuat  keputusan  berada  serta  dari 

 mana  negara  konsumen  berada 

 (prinsip legalitas) 

 6.  Keputusan  yang  dihasilkan  mengikat 

 konsumen  tanpa  intervensi  bantuan 

 228  Ibid, hal. 158-159 

 dari  pengadilan,  sehingga  konsumen 

 harus  menerima  dan  selalu  waspada 

 terhadap  segala  keputusan  (prinsip 

 kebebasan) 

 7.  Pada  proses  penyelesaian  sengketa, 

 konsumen  dapat  dibantu  oleh  pihak 

 ketiga,  seperti  halnya  pengacara 

 (prinsip perwakilan). 

 Di  Indonesia,  pengembangan 

 sistem  Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 masih  dalam  tahap  pengembangan  awal. 

 Walaupun  penyelesaian  sengketa  di 

 Indonesia  dilaksanakan  secara  langsung 

 melalui  tatap  muka,  dalam  hal  pengaduan, 

 konsumen  sudah  dapat  melakukannya 

 secara  online  .  Akan  tetapi,  Indonesia 

 sendiri  masih  belum  mempunyai  aturan 

 terkait  penerapan  sistem  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  secara  khusus  dan 

 spesifik.  229  Padahal  seharusnya,  Indonesia 

 memiliki  alasan  penting  untuk 

 mengembangkan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR).  Seperti,  melalui  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  dapat  memfasilitasi  pihak 

 yang  bersengketa  lebih  mudah  dan  efisien 

 baik  secara  waktu  maupun  biaya.  Selain 

 itu,  melalui  Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 dapat  meningkatkan  kepercayaan  diri 

 konsumen  sehingga  dapat  aktif 

 memperjuangkan  haknya.  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  juga  diharapkan  dapat 

 229  Kementerian  Perdagangan  :  Perkembangan 
 Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia 
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 diakses  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia 

 dengan  bantuan  internet  sehingga  dapat 

 membantu  masyarakat  Indonesia  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  mereka.  Namun, 

 disamping  itu,  juga  terdapat  faktor 

 penghambat  pada  peluang  untuk 

 mengembangkan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR).  hal-hal  yang  telah  menjadi 

 masalah  umum  di  Indonesia  lah  yang 

 menjadi  faktor  penghambatnya.  Seperti 

 diantaranya  jaringan  internet  yang  belum 

 stabil,  minimnya  sumber  daya  manusia 

 yang  kompeten  dari  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK),  adanya 

 miscommunication  antara  kementerian, 

 lembaga  dan  Pemerintahan  Daerah  serta 

 belum  adanya  peraturan/regulasi 

 mengenai  Online Dispute Resolution  (ODR). 

 Mekanisme  Online Dispute Resolution 

 (ODR) dalam Badan Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen (BPSK) 

 Penyelesaian  sengketa  yang  dapat 

 diselesaikan  pada  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK)  tidak  hanya 

 melalui  jalur  litigasi  atau  peradilan  tetapi 

 juga  beberapa  alternatif  lain  atau 

 Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  . 

 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 

 Pasal  1  butir  10  menyebutkan,  “Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga 

 penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat 

 melalui  prosedur  yang  disepakati  para 

 pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar 

 pengadilan  dengan  cara  konsultasi, 

 negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau 

 penilaian  ahli.”  Pasal  ini  menjelaskan 

 bahwasanya  di  Indonesia,  juga  memiliki 

 alternatif-alternatif  lain  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  seperti  konsultasi, 

 negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  penilaian 

 ahli.  Dan  seiring  dengan  perkembangan 

 zaman,  Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 mulai  dibahas  untuk  menjadi  salah  satu 

 dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau 

 Alternative Dispute Resolution (ADR)  . 

 Di  Indonesia,  pelaksanaan  Online 

 Dispute  Resolution  mulai  ditetapkan 

 mengingat  banyaknya  permasalahan 

 sengketa  dalam  perdagangan  dalam  media 

 digital  namun  masih  dalam  tahap  awal. 

 Pada  Peraturan  Pemerintah  Republik 

 Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  tentang 

 Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik 

 pasal  72  ayat  1  dan  2  menyebutkan, 

 “  Dalam  hal  terjadi  sengketa  dalam  PMSE, 

 para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa 

 melalui  pengadilan  atau  melalui 

 mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya 

 dan  Penyelesaian  sengketa  PMSE 

 sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat 

 diselenggarakan  secara  elektronik  (  Online 

 Dispute  Resolution  )  sesuai  dengan  ketentuan 

 peraturan  perundang-undangan.” 

 Undang-Undang  ini  menyatakan  bahwa 

 mekanisme  penyelesaian  sengketa  dapat 

 dilakukan  selain  melalui  pengadilan  yaitu 

 juga  dapat  dilaksanakan  secara  elektronik. 
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 Meskipun  begitu,  di  Indonesia  belum 

 terdapat  aturan  yang  mengatur  tentang 

 pengembangan  sistem  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  secara  khusus  dan 

 spesifik. 

 2.5 Urgensi Pengaturan Online 

 Dispute Resolution di BPSK 

 Urgensi  akan  adanya  pengaturan 

 terhadap  Online  Dispute  Resolution  di  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  (BPSK)  mengacu 

 pada  adanya  peningkatan  dalam  hal 

 pengguna  e-commerce  di  Indonesia. 

 Berdasarkan  data  yang  menyatakan  bahwa 

 tingginya  pengguna  e-commerce 

 Indonesia  mencapai  168,3  juta  konsumen 

 dan  nilai  transaksi  yang  mencapai  $18,76 

 miliar,  menunjukkan  bahwa  adanya 

 peningkatan  drastis  yang  menyebabkan 

 adanya  potensi  kenaikan  pengguna 

 e-commerce  .  230  Melalui  hal  tersebut,  tidak 

 bisa  dipungkiri  bahwa  potensi  adanya 

 sengketa  dalam  e-commerce  ini  dapat 

 dihindari. 

 Penerapan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  di  Indonesia  telah  memiliki  suatu 

 regulasi  yang  mendukung,  yaitu 

 Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 

 tentang  Informasi  dan  Transaksi 

 230    Simon  Kemp,  Digital  2020:  April  Global 
 Statshot, 
 https://datareportal.com/reports/digital- 
 2020-april-global-statshot.  (Diakses  8  Oktober 
 2022). 

 Elektronik  yang  kemudian  diubah  dengan 

 Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  serta 

 Undang-Undang  No.30  Tahun  1999 

 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif 

 Penyelesaian  Sengketa  (“UU  AAPS”). 

 Pada  UU  AAPS,  penyelesaian  sengketa 

 melalui  arbitrase,  konsultasi,  negosiasi, 

 mediasi,  konsiliasi,  ataupun  penilaian  ahli 

 diatur  secara  jelas  bagaimana  cakupan 

 penyelesaiannya  mulai  dari  acara  ataupun 

 prosedur  yang  berlaku.  231  Akan  tetapi 

 apabila  dikaitkan,  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  itu  sendiri  masih  belum  dapat 

 termasuk  ke  dalam  lingkup  hal  yang  diatur 

 oleh  UU  AAPS.  Sebagaimana  yang  diatur 

 pada  UU  AAPS,  pengaturan  mengenai 

 Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) 

 merupakan  penyelesaian  sengketa  yang 

 bisa  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur 

 yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak. 

 Berdasarkan  hal  tersebut,  implementasi 

 dari  prosedur  dengan  pemanfaatan 

 teknologi  secara  daring  untuk 

 penyelesaian  sengketa  menggunakan 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  dapat 

 terjalankan. 

 Regulasi  mengenai  ADR  dan 

 e-commerce  telah  menunjukkan  bahwa 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 mempunyai  basis  regulasi  dalam 

 231  Undang-Undang  No.30  Tahun  1999 
 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian 
 Sengketa 
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 pelaksanaannya.  Akan  tetapi, 

 pengaturan-pengaturan  tersebut  belum 

 secara  khusus  menopang  mengenai 

 pelaksanaan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  itu  sendiri.  Diperlukan  aturan 

 khusus  dalam  tata  cara  pengelolaan  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  sebagai  acuan 

 bagi  masyarakat,  publik,  kelembagaan, 

 ataupun  marketplace  agar  dapat  menjadi 

 sarana  penyelesaian  sengketa  yang 

 berfungsi  secara  maksimal.  Indonesian 

 E-Commerce  Association  yang  diwakilkan 

 oleh  Rofi  Uddarojat,  menyatakan  bahwa 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  memang 

 telah  diterapkan  dalam  kategori  bisnis 

 marketplace  melalui  pusat  resolusi.  232 

 Namun,  hal  tersebut  juga  belum 

 diterapkan  oleh  semua  platform  karena 

 perbedaan  dasar  dari  pusat  resolusi  serta 

 perbedaan model bisnisnya. 

 Berdasarkan  kajian  dari  Pusat 

 Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia 

 (PSHK),  diperlukan  adanya  penguatan 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  dalam 

 penyelesaian  sengketa  transaksi  elektronik, 

 PSHK beranggapan perlu mendorong:  233 

 1.  Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 memerlukan  sebuah  regulasi  yang 

 komprehensif 

 233  Ibid 

 232  “Mendorong  Online  Dispute  Resolution 
 untuk  Perluasan  Akses  Keadilan  Bagi 
 Konsumen”,  Siaran  Pers  Pusat  Studi  Hukum 
 dan Kebijakan Indonesia (PSHK) 

 2.  Adanya  sebuah  lembaga  peradilan 

 serta  alternatif  dalam  penyelesaian 

 sengketa  yang  bertanggung  jawab, 

 handal,  dan  aman  dalam 

 mengembangkan  sistem  teknologi 

 dan  infrastruktur  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR) 

 3.  Online  Dispute  Resolution  (ODR) 

 perlu  mengembangkan  kapasitas 

 pelaku  usaha  serta 

 penyelenggaranya. 

 4.  Adanya  sebuah  sosialisasi  secara 

 konsisten  kepada  masyarakat 

 mengena  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR) 

 5.  Diperlukan  sosialisasi  yang  konsisten 

 bagi masyarakat. 

 Adanya  keempat  poin  tersebut 

 yang  menjadi  latar  belakang  adanya 

 kepentingan  dalam  penerapan  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  bagi  PSHK.  234 

 PSHK  menyatakan  bahwa  untuk 

 menerapkan  adanya  prosedur  tersendiri 

 dalam  penyelesaian  sengketa,  dibutuhkan 

 alat  bantu  teknologi  yang  memanfaatkan 

 alat  bantu  teknologi  dalam  proses 

 penyelesaian  sengketa  tersebut.  235  Selain 

 penggunaan  oleh  sektor  swasta,  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  juga  dapat 

 digunakan  oleh  lembaga  peradilan  serta 

 lembaga  alternatif  lainnya  dalam  hal 

 235  Ibid 

 234  Ibid 
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 menyelesaikan  sengketa  yang  sedang 

 terjadi.  Lebih  lanjut  lagi,  Indonesia  dapat 

 berkaca  pada  beberapa  negara  lain  yang 

 telah  menerapkan  pengaturan  mengenai 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  dengan 

 lebih  terintegrasi.  Hal  tersebut  bisa  dilihat 

 pada  negara  kawasan  uni  Eropa,  maupun 

 China  yang  telah  mengimplementasikan 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR)  secara 

 lebih  khusus  yang  dapat  menjadi  acuan 

 bagi  Indonesia  dalam  proses 

 penerapannya.  236 

 Apabila  berkaca  pada  kebiasaan 

 masyarakat  Indonesia,  tentunya 

 masyarakat  akan  lebih  memilih  pada 

 prosedur  yang  dapat  memudahkan  mereka 

 dengan  adanya  perbandingan  biaya  yang 

 lebih  hemat.  Adanya  beberapa  tantangan 

 dalam  proses  implementasi  sistem  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  disebutkan  oleh 

 PSHK  dalam  penjelasannya  mengenai 

 latar  belakang  penerapan  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  di  Indonesia.  237  Pada 

 dasarnya,  masih  adanya  keraguan  dari 

 masyarakat  Indonesia  dalam  memberikan 

 data  pribadi  yang  diperlukan  dalam 

 penggunaan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR).  Hal  tersebut  karena  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  harus  mengacu  pada 

 teknologi  yang  mengharuskan  pengguna 

 237  Ibid 

 236  Ibid 

 memberikan  data  pribadinya  melalui 

 internet.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  dapat 

 diatasi  apabila  masyarakat  dapat 

 mengetahui  akan  mudahnya  penggunaan 

 Online  Dispute  Resolution  (ODR),  serta 

 lembaga  penyelesaian  sengketa  melakukan 

 peningkatan  aksesibilitas,  infrastruktur, 

 kapasitas  sumber  daya,  serta  regulasi 

 mengenai  penerapan  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR).  Dengan  adanya 

 peningkatan  dalam  berbagai  aspek, 

 pengguna  e-commerce  yang  juga  merupakan 

 masyarakat  Indonesia  tentu  dapat 

 menjadikan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR)  sebagai  pertimbangan  dalam 

 proses  penyelesaian  sengketa  yang 

 dialaminya. 

 Berkaca  pada  data  statistik 

 mengenai  tingginya  penggunaan 

 e-commerce  ,  terdapat  pula  berbagai  peluang 

 yang  mendukung  pengaturan  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  di  BPSK.  238  Saat 

 ini,  perkembangan  teknologi  informasi 

 terutama  pada  e-commerce  membangun 

 koneksitas  bagi  para  pihak  tak  terkecuali 

 lintas  negara.  Transaksi  lintas  negara 

 tersebut  tak  memungkiri  terjadinya 

 sengketa  yang  meliputi  berbagai  pihak  di 

 penjuru  dunia.  Tidak  hanya  menggunakan 

 waktu  secara  efisien,  tetapi  juga 

 memudahkan  proses,  prosedur,  dan 

 238  Simon Kemp, loc.cit 
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 menghemat  biaya  yang  perlu  dikeluarkan 

 oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Oleh 

 karena  itu,  penerapan  Online  Dispute 

 Resolution  (ODR)  dalam  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) 

 juga  dapat  membantu  mengoptimalkan 

 peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen  (BPSK)  dalam  rangka 

 menyelesaikan  sengketa  antar  pihak  secara 

 efisien dan cepat. 

 2.6  Penggunaan  Online  Dispute 

 Resolution  pada  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen 

 Berdasarkan  UUPK  Pasal  49  ayat 

 1,  tidak  semua  sengketa  konsumen  harus 

 diselesaikan  melalui  pengadilan,  terdapat 

 lembaga  yang  dibentuk  pemerintah  untuk 

 menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar 

 pengadilan  yaitu  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa  Konsumen  (BPSK).  BPSK 

 dalam  menyelesaikan  sengketa  antar 

 konsumen melalui cara  239  : 

 1.  Mediasi 

 2.  Konsiliasi 

 3.  Arbitrase 

 Dalam  rangka  menjalankan 

 mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase.  Terdapat 

 alur yang diatur oleh BPSK, yaitu: 

 1.  Tahapan Pengajuan Gugatan 

 239  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
 Tentang Perlindungan Konsumen 

 Dalam  tahapan  pengajuan 

 gugatan,  konsumen  yang 

 mengajukan  gugatan  tersebut  ke 

 BPSK.  Konsumen  mengajukan 

 gugatan  tersebut  ke  BPSK 

 terdekat  dari  domisili  penggugat. 

 BPSK  biasanya  terdapat  di 

 kotamadya  atau  ibu  kota 

 kabupaten.  240 

 2.  Tahapan  Pemilihan  Metode 

 Penyelesaian Sengketa Konsumen 

 Tahap  ini  dilalui  setelah  tergugat 

 memenuhi  panggilan,  kedua 

 pihak  menentukan  metode  apa 

 yang  akan  mereka  gunakan  untuk 

 menyelesaikan  perkara.  Metode 

 tersebut ialah : 

 ●  Mediasi 

 Pada  proses  mediasi,  Badan 

 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK)  hanya  berperan  sebagai 

 penasihat  dan  penyelesaian 

 masalah  sepenuhnya  diserahkan 

 kepada  kedua  pihak  yang 

 bersengketa.  241 

 ●  Konsiliasi 

 Proses  konsiliasi  adalah 

 proses  penyelesaian  sengketa 

 konsumen  di  luar  pengadilan. 

 241  Ibid. Hlm 34 

 240  Maryanto,  “Badan  Penyelesaian  Sengketa 
 Konsumen  (BPSK)”,  dalam  Prosedur 
 Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  BPSK  , 
 (Semarang: Unissula Press, 2019), 33. 

 232 



 LEGAL JOURNAL ACADEMIA (VOL. 1, NO.1, 2022) 

 Terdapat  majelis  yang  akan 

 mendamaikan  para  pihak  yang 

 bersengketa.  Tetapi,  peran  majelis 

 hanya  sebatas  konsiliator  dan  hasil 

 keputusan  tetap  diserahkan  kepada 

 kedua pihak yang bersengketa.  242 

 ●  Arbitrase 

 Pada  proses  ini,  majelis 

 berperan  aktif  dalam 

 menyelesaikan  sengketa  antara 

 pihak  yang  berperkara.  Pada 

 proses  ini,  penyelesaian  sengketa 

 sepenuhnya  diserahkan  kepada 

 BPSK.  Dalam  proses  arbitrase 

 pihak  yang  bersengketa  memilih 

 arbitrator  dari  anggota  BPSK  yang 

 berasal  dari  pelaku  usaha, 

 pemerintah  dan  konsumen  untuk 

 menjadi anggota majelis.  243 

 Tahapan  penyelesaian  sengketa 

 tersebut  dilakukan  secara  konvensional 

 atau  secara  tatap  muka.  Diperlukan 

 sebuah  inovasi  untuk  mempermudah 

 masyarakat  dalam  mengikuti  tahapan 

 tersebut.  Inovasi  tersebut  ialah  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR).  Penerapan  Online 

 Dispute  Resolution  (ODR)  pada  proses 

 administrasi  dan  proses  penyelesaian  di 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 

 (BPSK)  merupakan  solusi  yang  tepat  dan 

 243  Ibid. Hlm 27. 

 242  Ibid. Hlm 35 

 efektif  karena  akan  mempermudah  para 

 pihak  yang  bersengketa  dalam  proses 

 administrasi  dan  penyelesaian  sengketa 

 dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi 

 yang ada. 

 Penerapan  ODR  (  Online  Dispute 

 Resolution  )  pada  penyelesaian  sengketa 

 konsumen  di  BPSK  pun  tidaklah  bisa 

 langsung  saja  tanpa  prosedur.  Dibutuhkan 

 beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh 

 pemerintah  sehingga  ODR  dapat 

 dijalankan, yaitu:  244 

 1.  Regulasi  yang  menjadi  dasar 

 Berjalannya ODR. 

 Regulasi  ODR  tidaklah  perlu 

 dibuatkan  sebuah  undang-undang 

 ataupun  peraturan  khusus  (lex 

 Specialis)  tetapi  dapat  dimasukan 

 ke  dalam  UU  AAPS  karena  pada 

 dasarnya  ODR  ialah  merupakan 

 bagian  dari  APS.  Diperlukan 

 penambahan  entitas  baru  di 

 dalam  UU  APS  sehingga  ODR 

 dapat  memiliki  dasar  hukum 

 dalam penerapannya. 

 2.  Kompetensi  Absolut  dari 

 penerapan ODR. 

 Setelah  memasukan  entitas  ODR 

 pada  UU  APS,  pemerintah  harus 

 mengatur  kompetensi  absolut  dari 

 244 
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 ODR  tersebut  dan  bagaimana 

 konektisitas  dengan  lembaga 

 peradilan  dan  lembaga  lainnya 

 yang relevan. 

 3.  Eksekusi penerapan ODR 

 Setelah  menerapkan  regulasi 

 ODR  pada  UU  APS,  pemerintah 

 harus  siap  dalam  eksekusi  ODR 

 di  Indonesia.  Siap  disini  tidak 

 hanya  UU  APS  yang  telah 

 dirubah,  tetapi  dalam  sektor 

 teknologi  haruslah  memadai  bagi 

 setiap  lembaga  yang 

 menerapkannya. 

 Oleh  karena  itu,  penulis 

 memberikan rekomendasi terhadap: 

 1.  Pemerintah 

 a.  Untuk  segera  membuat  regulasi 

 yang  menjadi  dasar  berlakunya 

 ODR  di  Indonesia,  yaitu  dengan 

 memasukan  unsur  ODR  ke  dalam 

 UU  APS  terkhusus  pada  BAB  XI 

 tentang  Badan  Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen. 

 b.  Segera  menentukan  kompetensi 

 absolut  dari  penerapan  ODR 

 tersebut. 

 c.  Eksekusi  penerapan  ODR 

 tersebut  terkhusus  di  BPSK, 

 dimana  mempersiapkan  teknologi 

 yang  memadai  di  setiap  BPSK 

 yang ada di Indonesia. 

 2.  Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 Konsumen (BPSK) 

 a.  Berkoordinasi  dengan  pemerintah 

 dalam  hal  kesiapan  fasilitas  yang 

 ada. 

 b.  Menerapkan  mekanisme  baru 

 yang  terdapat  dalam  regulasi  baru 

 di dalam UU APS. 

 III.      KESIMPULAN 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa 

 (BPS)  yang  merupakan  Alternative  Dispute 

 Resolution  (ADR)  dalam  melaksanakan 

 penyelesaian  perkara  konsumen  di 

 Indonesia  telah  memiliki  beberapa 

 prosedur-prosedur  serta 

 mekanisme-mekanisme.  Namun,  prosedur 

 serta  mekanisme  yang  dimaksud  hanya 

 memadai  jikalau  dilakukan  secara  tatap 

 muka.  Namun,  dengan  adanya  globalisasi 

 yang  menyebabkan  berkembangnya 

 teknologi  di  dunia  tak  terkecuali  di 

 Indonesia,  tentu  telah  memberikan 

 kemudahan  bagi  aktivitas  sehari-hari 

 manusia  dan  sudah  seharusnya 

 pemerintah  memanfaatkan 

 fasilitas-fasilitas  tersebut  demi  kemudahan 

 masyarakat.  Sehingga,  kemudahan 

 tersebut  dapat  diaplikasikan  dalam 

 penyelesaian  sengketa  konsumen  pada 

 Badan  Penyelesaian  Sengketa  (BPS). 

 Pengaplikasiannya  ini  ialah  dengan 

 menerapkan  Online  Dispute  Resolution 

 (ODR).  ODR  sendiri  adalah  ADR  yang 

 234 
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 diterapkan  secara  online  dan  lewat  media 

 online  .  Tetapi,  terdapat  permasalahan  yaitu 

 bahwa  ODR  sendiri  belum  memiliki 

 pengaturan  secara  komprehensif  sehingga 

 diperlukan  regulasi  secara  detail  tentang 

 ODR  serta  penerapannya  di  Indonesia. 

 Regulasi  tersebut  mencakup  mekanisme, 

 kompetensi  absolut  antar  lembaga  serta 

 penerapan  dan  eksekusi  ODR  di 

 Indonesia. 
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 MENAVIGASI KERANGKA HUKUM PENGENAAN PAJAK PENYEDIA 

 LAYANAN  OVER THE TOP  (OTT) ASING UNTUK MENINDAKLANJUTI 

 THE TWO PILLAR SOLUTION MODEL RULES 

 (Studi Perbandingan Pengaturan Pengenaan Pajak antara Indonesia dengan 
 Inggris dan Australia) 

 1  Victoria Fundyta Savera,  2  I Nyoman Vedanta Widy  Putra,  3  Muhammad Irsyad AL-Faizie 

 [  victoria.savera@student.ub.ac.id  ],  [  vedantawp@student.ub.ac.id  ], 
 [  alfaizieirsyad@student.ub.ac.id  ] 

 Abstrak 

 Penelitian  ini  dilatarbelakangi  dengan  kekosongan  hukum  terkait  pengenaan  pajak  terhadap 

 Penyedia  Layanan  Over  the  Top  (OTT)  asing,  yang  mana  seharusnya  sebagian  besar 

 pendapatan  negara  Indonesia  didominasi  oleh  penerimaan  pajak,  sehingga  regulasi  terkait 

 pengenaan  pajak  terhadap  Penyedia  Layanan  OTT  asing  perlu  dibuat  segera.  Dalam 

 penelitian  ini  digunakan  metode  yuridis  normatif  yang  menggunakan  studi  pustaka  sebagai 

 metode  pengumpulan  datanya.  Penyediaan  Layanan  OTT  adalah  penyediaan  layanan  aplikasi 

 melalui  internet  dan/atau  penyediaan  layanan  konten  melalui  internet.  Regulasi  perpajakan 

 terkait  Penyedia  Layanan  OTT  asing  dihambat  atas  pengkategoriannya  sebagai  subjek  pajak 

 luar  negeri,  sehingga  tidak  dapat  dikenakan  pajak  oleh  pemerintahan  Indonesia.  Selain  itu, 

 terdapat  problematika  lintas  batas  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  mandiri  oleh 

 pemerintah,  terutama  dengan  lahirnya  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  (BEPS)  yang 

 memungkinan  Penyedia  Layanan  OTT  menghindari  pajak.  Sehingga,  negara-negara  yang 

 tergabung  dalam  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD)  ,  membuat 

 suatu  Konsensus  yang  menghasilkan  Two  Pillar  Solution.  The  Pillar  Solution  ini  memiliki  dua 

 model,  yang  mana  Pilar  Pertama  mengajukan  hak  bagi  “yurisdiksi  pasar”  dan  Pilar  Kedua 

 untuk  memastikan  perusahaan  multinasional  memenuhi  kewajiban  pajak  minimum  atas 

 operasi  bisnis  yang  dijalankan  oleh  penyedia  jasa  tersebut.  Di  samping  itu,  dalam 

 menanggulangi  penghindaran  pajak  oleh  Penyedia  Layanan  OTT,  pemerintah  Indonesia 

 dapat  membuat  regulasi  tegas,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Australia  dengan  menetapkan 

 Multinational  Anti-Avoidance  Law  (MAAL)  dan  Diverted  Profits  Tax  (DPT)  diwujudkan  dengan 

 Tax  Avoidance  Task  Force  .  Hal  ini  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  negara  Indonesia  dari 

 Penyedia  Layanan  OTT.  Selain  itu,  menanggapi  adanya  Two  Pillar  Solution  ,  maka  Indonesia 
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 hendaknya  segera  membuat  rancangan  aturan  pelaksana  tegas  seperti  yang  dibuat  oleh 

 Inggris. 

 Kata kunci:  Penyedia Layanan Over the Top (OTT) Asing,  Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak 
 E-Commerce, Two  Pillar Solution 

 I.  LATAR BELAKANG 

 Manusia  sejatinya  merupakan 

 makhluk  yang  tidak  bisa  hidup  hanya 

 dengan  mengandalkan  dirinya  sendiri, 

 tetapi  membutuhkan  manusia  lain  untuk 

 memenuhi  kebutuhan  hidupnya 

 masing-masing.  Oleh  karena  itu,  manusia 

 disebut  juga  dengan  makhluk  sosial.  245 

 Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentu 

 melakukan  interaksi  antara  manusia  satu 

 dengan  yang  lainnya,  yang  dari  waktu  ke 

 waktu  terus  mengalami  perubahan  dan 

 perkembangan  ke  arah  yang  lebih  maju. 

 Salah  satu  bentuk  interaksi  antar  manusia 

 adalah  dengan  melakukan  kegiatan 

 transaksi.  Menurut  KBBI,  transaksi 

 merupakan  persetujuan  jual  beli  (dalam 

 perdagangan) antara dua pihak.  246 

 Seiring  dengan  perkembangan 

 zaman  yang  terjadi  di  berbagai  bidang, 

 seperti  kemajuan  teknologi,  membuat 

 kegiatan  transaksi  atau  persetujuan  jual 

 beli  bukan  hanya  terbatas  pada  terlibatnya 

 246  KBBI  Daring,  Transaksi, 
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi  , 
 Diakses pada 24 September 2022 

 245  Muhammad  Bakri,  Pengantar  Hukum  Indonesia, 
 Sistem  Hukum  Indonesia  pada  Era  Reformasi:  Jilid 
 1, Malang, UB Press, 2011, Hlm. 1 

 dua  pihak,  melainkan  dapat  juga 

 melibatkan  pihak  ketiga.  Di  samping  itu, 

 dalam  proses  transaksinya  yang  semula 

 harus  mempertemukan  antara  satu  pihak 

 dengan  pihak  lainnya,  sekarang  dapat 

 dilakukan  secara  elektronik  tanpa 

 mempertemukan  pihak-pihak  yang 

 bertransaksi secara langsung. 

 Berdasarkan  Undang-undang 

 Nomor  19  Tahun  2016  tentang 

 Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 

 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan 

 Transaksi  Elektronik,  transaksi  elektronik 

 adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan 

 dengan  menggunakan  komputer,  jaringan 

 komputer,  dan/atau  media  elektronik 

 lainnya.  247  Transaksi  jual  beli  atau 

 perdagangan  melalui  media  elektronik  ini 

 lebih  dikenal  dengan  sebutan  E-Commerce  . 

 Julian  Ding  berpendapat  bahwa  istilah 

 E-Commerce  merupakan  transaksi 

 perdagangan  antara  vendor  dengan 

 pembeli  atau  pihak-pihak  dalam  kontrak 

 yang  sejenis  dalam  hubungan  penyediaan 

 247  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2018  tentang 
 Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 
 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik 
 (Lembaran  Negara  Tahun  2016  No.  251,  Tambahan 
 Lembaran Negara No. 5952) 
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 barang  atau  jasa.  248  Kehadiran  fisik  para 

 pihak  tidak  diharuskan  karena  adanya 

 kehadiran  sistem  dan  jaringan  elektronik. 

 E-Commerce  bukan  hanya  meliputi  kegiatan 

 bisnis  antara  konsumen  dan  pedagang, 

 melainkan  juga  menyangkut  manufaktur, 

 service providers  , dan pedagang perantara. 

 Ditinjau  dari  segi  pihak  dalam 

 bisnis,  E-Commerce  terbagi  atas  jenis-jenis, 

 yaitu  Business  to  Business  (sistem 

 komunikasi  antar  pelaku  bisnis  secara 

 daring),  Business  to  Consumer  (transaksi 

 elektronik  antara  ritel  dengan  pembeli 

 yang  bersifat  individual),  Consumer  to 

 Consumer  (transaksi  elektronik  antara 

 konsumen  yang  menjual  produk  secara 

 langsung  terhadap  konsumen  lainnya), 

 Consumer  to  Business  (konsumen  yang 

 sifatnya  individual  menjual  produknya 

 kepada  ritel),  Non-Business  Electronic 

 Commerce  (kegiatan  non-bisnis  yang 

 sifatnya  lebih  ke  arah  lembaga  sosial),  dan 

 Intrabusiness  (Organizational)  Electronic 

 Commerce  (kegiatan  internal  ritel  secara 

 elektronik  untuk  melakukan  pertukaran 

 barang,  jasa,  dan  informasi,  menjual 

 produk  perusahaan  kepada  karyawan 

 perusahaan itu sendiri).  249 

 249  Abdullah,  Daya  Saing  OTT  (  Over  the  Top  ) 
 E-Commerce  Indonesia  dalam  Menghadapi 
 Persaingan  Global,  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Islam 
 Volume II Nomor 1, Desember 2018 

 248  Abdul  Halim  Barkatullah,  Hukum  Transaksi 
 Elektronik  (Sebagai  Panduan  dalam  Menghadapi 
 Era  Digital  Bisnis  E-Commerce  di  Indonesia), 
 Bandung, Nusa Media, 2017, Hlm. 11 

 Pelaksanaan  E-Commerce  yang 

 seringkali  dijumpai  adalah  E-Commerce 

 jenis  Consumer  to  Consumer  dan  Business  to 

 Consumer  .  Consumer  to  Consumer  adalah 

 transaksi  yang  melibatkan  pihak 

 konsumen,  dalam  hal  ini  distributor 

 seperti  reseller  atau  dropshipper  ke  konsumen 

 akhir.  Sedangkan,  Business  to  Consumer 

 adalah  transaksi  yang  terjadi  antara  ritel 

 atau  perusahaan  dengan  konsumen 

 individual  atau  konsumen  akhir,  seperti 

 Penyedia Layanan  Over the Top  (OTT). 

 Penyedia  Layanan  Over  the  Top 

 (OTT)  merupakan  perusahaan  yang 

 menyediakan  layanan  atau  konten,  tetapi 

 tidak  menjalankan  sistem  jaringan  dan 

 tidak  mempunyai  hubungan  dengan 

 operator  telekomunikasi.  Berdasarkan 

 Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan 

 Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  3 

 Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan 

 Aplikasi  dan/atau  Konten  Melalui 

 Internet  (  Over  the  Top  ),  Layanan  OTT 

 didefinisikan  sebagai  penyediaan  layanan 

 aplikasi  melalui  internet  dan/atau 

 penyediaan  konten  melalui  internet.  250 

 Penyedia  Layanan  OTT  dalam  poin  5.2 

 dan  5.3  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi 

 dan  Informatika  Republik  Indonesia 

 Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Penyediaan 

 250  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan 
 Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang 
 Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten 
 Melalui Internet (  Over the Top  ) 

 239 

 Faculty of Law Universitas Brawijaya 
 Jl. MT. Haryono 169, Malang, East Java 6145 

 Email: ldd.alsalcub@gmail.com 



 Legal Journal Academia, Vol.1 No. 1 , xx-xx. 
 e-ISSN: xxxx - xxxx 
 DOI: xx.xxxxx/xxxx  .vol1.1.xx 

 Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten 

 Melalui  Internet  (  Over  the  Top  )  dibagi  atas 

 dua  hal,  yaitu:  Penyedia  Layanan  OTT 

 Indonesia  dan  Penyedia  Layanan  OTT 

 asing. 

 Regulasi  pengenaan  pajak 

 terhadap  Penyedia  Layanan  OTT 

 Indonesia  mengikuti  regulasi  pengenaan 

 pajak  berupa  badan  hukum.  Namun, 

 Dalam  Undang-undang,  regulasi  terkait 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing  belum 

 diatur,  terlebih  regulasi  tentang  kewajiban 

 yang  dikenakan  terhadap  Penyedia 

 Layanan  OTT  asing.  Regulasi  yang 

 mengatur  terkait  Penyedia  Layanan  OTT 

 hanya  terdapat  di  dalam  Surat  Edaran 

 Menteri  Komunikasi  dan  Informatika 

 Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016 

 tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi 

 dan/atau  Konten  Melalui  Internet  (  Over 

 the  Top  ).  Surat  edaran  tersebut  sifatnya 

 hanya  merupakan  Peraturan 

 Kebijaksanaan  (  beleidsregel  ),  sehingga 

 muatannya  hanya  berlaku  di  dalam 

 instansi  dan  jajarannya.  251  Padahal  apabila 

 dikalkulasikan,  penerimaan  negara  yang 

 mungkin  akan  didapatkan  dari  pajak 

 Layanan  OTT  bisa  dibilang  dapat 

 membantu  Indonesia  dalam  memajukan 

 kesejahteraan  umum,  yaitu  sesuai  dengan 

 251  Rio  Trifo  Inggiz,  Kedudukan  Surat  Edaran 
 Dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor  15 
 Tahun  2019  Juncto  Undang-undang  Nomor  12 
 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan 
 Perundang-undangan,  Jurnal  Dialektika  Hukum 
 Volume I No. 1, 2019, Hlm. 25 

 tujuan  negara  Indonesia.  Penerimaan 

 negara  pajak  menjadi  hal  yang  sangat 

 penting,  mengingat  berdasarkan  Pasal  3 

 Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2021 

 tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 

 Negara,  APBN  2022  direncanakan 

 sebesar  Rp1.846.136.669.813.000,00,  yang 

 diperoleh  dari  Penerimaan  Perpajakan, 

 PNBP,  dan  Penerimaan  Hibah.  Adapun, 

 Penerimaan  Perpajakan  menyumbang 

 paling  besar  dengan  rencana  sejumlah 

 Rp1.510.001.200.000.000,00.  252  Sehingga, 

 regulasi  terkait  pengenaan  pajak  terhadap 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing  menjadi 

 suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk 

 segera diformulasikan. 

 Dalam  perspektif  internasional, 

 telah  terjadi  kesepakatan  yang  melibatkan 

 137  negara  terkait  batas  minimum  pajak 

 yang  dapat  dikenakan  terhadap  Layanan 

 Over  the  top  (OTT).  Kesepakatan  tersebut 

 terjadi  melalui  OECD  (  Organisation  for 

 Economic  Co-operation  and  Development  )  yang 

 merilis  konsep  Two  Pillar  Solution  .  Konsep 

 ini  memberikan  kesempatan  bagi  suatu 

 negara  untuk  menerapkan  batas  minimum 

 15%  pajak  terhadap  Perusahaan 

 252  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2021  tentang 
 Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun 
 2022  (Lembaran  Negara  Tahun  2021  No.  245, 
 Tambahan Lembaran Negara No. 6735) 
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 Multinasional.  253  Hal  ini  menjadi  angin 

 segar  bagi  negara-negara  yang  ada  di  dunia 

 untuk  mendorong  perekonomian 

 negaranya. 

 Akan  tetapi,  di  Indonesia  belum 

 terdapat  regulasi  sebagai  tindak  lanjut  dari 

 kesepakatan  ini,  sehingga  terjadi 

 kekosongan  hukum  terhadap  pengenaan 

 pajak  Perusahaan  Multinasional,  terutama 

 Penyedia  Layanan  OTT.  Inggris  dan 

 Australia  sebagai  negara  yang  tanggap 

 telah  memiliki  regulasi  terkait  pengenaan 

 pajak  terhadap  Penyedia  Layanan  OTT 

 asing.  Bahkan,  Inggris  telah 

 merencanakan  regulasi  pengenaan  pajak 

 Penyedia  Layanan  OTT  dengan  mengikuti 

 adanya  kesepakatan  terkait  Two  Pillar 

 Solution  .  Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini, 

 penulis  ingin  membahas  lebih  dalam 

 terkait  “Menavigasi  Kerangka  Hukum 

 Pajak  Penyedia  Layanan  Over  the  Top 

 (OTT)  Asing  sebagai  Tindak  Lanjut  Two 

 Pillar  Solution  Model  Rules  (Studi 

 Perbandingan  Pengaturan  Pajak  antara 

 Indonesia  dengan  Inggris  dan  Australia)”, 

 yaitu  dengan  menggunakan  metode 

 penelitian yuridis normatif. 

 II.  PEMBAHASAN 

 253  Putri  Novani  Khairizka,  Ini  Dia  Panduan  Pajak 
 Minimum  Global  15  Persen  yang  Dirilis  OECD, 
 Pajakku, 
 https://www.pajakku.com/read/6232f1eaa9ea8709 
 cb189783/Ini-Dia-Panduan-Pajak-Minimum-Globa 
 l-15-Persen-yang-Dirilis-OECD  ,  2022,  Diakses 
 pada 24 September 2022 

 A.  Pengaturan  Pengenaan  Pajak 
 pada  Penyedia  Layanan  Over 
 the  Top  (OTT)  Asing  di 
 Indonesia  setelah 
 Disepakatinya  Konsep  Two 
 Pillar  Solution  melalui 
 Organisation  for  Economic 
 Co-operation  and  Development 
 (OECD) 

 Regulasi  perpajakan  bergerak 

 sangat  dinamis  mengikuti  perkembangan 

 subjek  pajak  yang  kian  bertambah. 

 Dahulu  perpajakan  hanya  dapat 

 dikenakan  terhadap  subjek  pajak  yang 

 sifatnya  konvensional.  Akan  tetapi,  seiring 

 perkembangan  zaman,  pajak  sudah  dapat 

 dikenakan  terhadap  subjek  pajak  yang 

 dilakukan  melalui  media  elektronik  seperti 

 E-Commerce  .  Pengenaan  pajak  terutama 

 pajak  penghasilan  (PPh)  terhadap  subjek 

 pajak  tersebut  tentunya  mengalami  proses 

 perancangan  naskah  undang-undang  yang 

 sangat panjang. 

 Pemerintah  Indonesia  memulai 

 pembentukan  peraturan 

 perundang-undangan  terkait  pajak 

 penghasilan  (PPh),  yaitu  dengan 

 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Dalam 

 peraturan  tersebut,  subjek  pajak  terdiri 

 dari  Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  dan 

 Subjek  Pajak  Luar  Negeri.  Pasal  2 

 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan  mengatakan 

 bahwa  Subjek  Pajak  dalam  negeri  terdiri 
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 dari, yaitu:  254 

 Ayat (3) 

 “Yang  dimaksudkan  dengan  Subjek  Pajak 

 dalam negeri adalah: 

 a.  Orang  yang  berada  di  Indonesia 

 lebih  dari  183  (seratus  delapan  puluh 

 tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  dua 

 belas  bulan  atau  orang  yang  dalam 

 suatu  tahun  pajak  berada  di 

 Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk 

 bertempat tinggal di Indonesia; 

 b.  Badan  yang  didirikan  atau  bertempat 

 kedudukan di Indonesia; 

 c.  Bentuk  usaha  tetap  yaitu  bentuk 

 usaha,  yang  dipergunakan  untuk 

 menjalankan  kegiatan  usaha  secara 

 teratur  di  Indonesia,  oleh  badan  atau 

 perusahaan  yang  tidak  didirikan  atau 

 tidak  bertempat  kedudukan  di 

 Indonesia,  yang  dapat  berupa  tempat 

 kedudukan  manajemen,  kantor 

 cabang,  kantor  perwakilan,  agen, 

 gedung  kantor,  pabrik,  bengkel, 

 proyek  konstruksi,  pertambangan 

 dan  penggalian  sumber  alam, 

 perikanan,  tenaga  ahli,  pemberian 

 jasa  dalam  bentuk  apapun  oleh 

 pegawai  atau  oleh  orang  lain,  orang 

 atau  badan  yang  kedudukannya  tidak 

 bebas  yang  bertindak  atas  nama 

 badan  atau  perusahaan  yang  tidak 

 didirikan  atau  tidak  bertempat 

 254  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang 
 Pajak  Penghasilan  (Lembaran  Negara  Tahun  1983 
 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263) 

 kedudukan  di  Indonesia  dan 

 perusahaan  yang  tidak  didirikan  atau 

 tidak  bertempat  kedudukan  di 

 Indonesia  dan  perusahaan  asuransi 

 yang  tidak  didirikan  atau  tidak 

 bertempat  kedudukan  di  Indonesia 

 yang  menerima  premi  asuransi  atau 

 menanggung risiko di Indonesia”. 

 Ayat (4) 

 “Yang  dimaksudkan  dengan  Subjek  Pajak 

 luar  negeri  adalah  Subjek  Pajak  yang  tidak 

 bertempat  tinggal,  tidak  didirikan,  atau 

 tidak  berkedudukan  di  Indonesia,  yang 

 dapat  menerima  atau  memperoleh 

 penghasilan dari Indonesia”. 

 Beberapa  ketentuan  dalam  UU 

 Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak 

 Penghasilan  kemudian  diubah  menjadi 

 UU  Nomor  7  Tahun  1991  tentang 

 Perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan.  255  Akan  tetapi, 

 ketentuan  tentang  Subjek  Pajak  Luar 

 Negeri  dan  Subjek  Pajak  Dalam  negeri 

 tidak  mengalami  perubahan.  Namun 

 dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  10 

 Tahun  1994  tentang  Perubahan  atas 

 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana 

 telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang 

 Nomor  7  Tahun  1991,  Subjek  Pajak 

 Dalam  Negeri  mengalami  perubahan  yang 

 255  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1991  tentang 
 Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 
 1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (Lembaran  Negara 
 Tahun 1991) 
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 sangat  signifikan,  yakni  perubahan  Badan 

 Usaha  Tetap  yang  sebelumnya  adalah 

 Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  menjadi 

 Subjek  Pajak  Luar  Negeri.  Di  samping  itu, 

 ada  penambahan  terkait  Subjek  Pajak 

 Dalam  Negeri,  yaitu  Warisan  yang  belum 

 Terbagi  sebagai  satu  kesatuan, 

 menggantikan yang berhak.  256 

 Ayat (3) 

 Yang  dimaksud  dengan  Subjek  Pajak 

 dalam negeri adalah: 

 a.  orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal 

 di  Indonesia  atau  orang  pribadi  yang 

 berada  di  Indonesia  lebih  dari  183 

 (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari 

 dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) 

 bulan,  atau  orang  pribadi  yang  dalam 

 suatu  tahun  pajak  berada  di 

 Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk 

 bertempat tinggal di Indonesia; 

 b.  badan  yang  didirikan  atau  bertempat 

 kedudukan di Indonesia; 

 c.  Warisan  yang  belum  Terbagi  sebagai 

 satu  kesatuan,  menggantikan  yang 

 berhak. 

 Ayat (4) 

 Yang  dimaksud  dengan  Subjek  Pajak  luar 

 negeri adalah: 

 a.  orang  pribadi  yang  tidak  bertempat 

 256  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1994  tentang 
 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 
 1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah 
 Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 
 1991  (Lembaran  Negara  Tahun  1994  No.  60, 
 Tambahan Lembaran Negara No. 3567) 

 tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di 

 Indonesia  tidak  lebih  dari  183 

 (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari 

 dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) 

 bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan 

 dan  tidak  bertempat  kedudukan  di 

 Indonesia  yang  menjalankan  usaha 

 atau  melakukan  kegiatan  melalui 

 bentuk usaha tetap di Indonesia; 

 b.  orang  pribadi  yang  tidak  bertempat 

 tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di 

 Indonesia  tidak  lebih  dari  183 

 (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari 

 dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) 

 bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan 

 dan  tidak  bertempat  kedudukan  di 

 Indonesia  yang  dapat  menerima  atau 

 memperoleh  penghasilan  dari 

 Indonesia  bukan  dari  menjalankan 

 usaha  atau  melakukan  kegiatan 

 melalui  bentuk  usaha  tetap  di 

 Indonesia. 

 Ketentuan-ketentuan  terkait 

 Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  dan  Subjek 

 Pajak  Luar  Negeri  dalam  UU  Nomor  10 

 Tahun  1994  tentang  Perubahan  atas 

 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana 

 telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang 

 Nomor  7  Tahun  1991,  tidak  mengalami 

 perubahan  pada  UU  Nomor  17  Tahun 

 2000  tentang  Perubahan  Ketiga  atas 

 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 243 

 Faculty of Law Universitas Brawijaya 
 Jl. MT. Haryono 169, Malang, East Java 6145 

 Email: ldd.alsalcub@gmail.com 



 Legal Journal Academia, Vol.1 No. 1 , xx-xx. 
 e-ISSN: xxxx - xxxx 
 DOI: xx.xxxxx/xxxx  .vol1.1.xx 

 tentang Pajak Penghasilan.  257 

 Ayat (3) 

 Subjek pajak dalam negeri adalah: 

 a.  orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal 

 di  Indonesia,  orang  pribadi  yang 

 berada  di  Indonesia  lebih  dari  183 

 (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari 

 dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) 

 bulan,  atau  orang  pribadi  yang  dalam 

 suatu  tahun  pajak  berada  di 

 Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk 

 bertempat tinggal di Indonesia; 

 b.  badan  yang  didirikan  atau  bertempat 

 kedudukan  di  Indonesia,  kecuali  unit 

 tertentu  dari  badan  pemerintah  yang 

 memenuhi kriteria: 

 i.  pembentukannya  berdasarkan 

 ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan; 

 ii.  pembiayaannya  bersumber 

 dari  Anggaran  Pendapatan  dan 

 Belanja  Negara  atau  Anggaran 

 Pendapatan  dan  Belanja 

 Daerah; 

 iii.  Penerimaannya  dimasukkan 

 dalam  anggaran  Pemerintah 

 Pusat  atau  Pemerintah 

 Daerah; dan 

 iv.  pembukuannya  diperiksa  oleh 

 aparat  pengawasan  fungsional 

 negara; dan 

 257  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000  tentang 
 Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  7 
 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (Lembaran 
 Negara  Tahun  2000  No.  127,  Tambahan  Lembaran 
 Negara No. 3985) 

 c.  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai 

 satu  kesatuan  menggantikan  yang 

 berhak. 

 Sedangkan,  dalam  UU  terbaru 

 terkait  Pajak  Penghasilan,  yaitu  UU 

 Nomor  36  Tahun  2008  tentang 

 Perubahan  Keempat  Atas 

 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 tentang  Pajak  Penghasilan,  ada  cukup 

 banyak  perubahan  dan  penambahan 

 dalam  ayat  3  poin  b,  yaitu  terkait  kriteria 

 unit  yang  dikecualikan  dari  badan  yang 

 didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di 

 Indonesia  sebagai  Subjek  Pajak  Dalam 

 Negeri.  Sedangkan,  terkait  Subjek  Pajak 

 Luar  Negeri  tidak  mengalami  perubahan 

 yang  berarti,  yaitu  hanya  mengalami 

 beberapa  perubahan  kecil  dalam 

 penggunaan  kata,  namun  tidak  mengubah 

 makna atau substansinya  258  . 

 Perubahan  regulasi  terkait 

 perpajakan  tersebut  sifatnya  mengikuti 

 perkembangan  jenis-jenis  cara  seseorang 

 atau  badan  dapat  memperoleh  atau 

 menerima  suatu  penghasilan  dalam  suatu 

 tahun  pajak.  Salah  satu  cara  tersebut,  yaitu 

 dengan  melakukan  suatu  perdagangan. 

 Pajak  yang  dahulu  hanya  dikenakan 

 terhadap  perdagangan  konvensional, 

 sekarang  dapat  dikenakan  pada 

 perdagangan  melalui  media  elektronik. 

 258  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang 
 Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor 
 7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (Lembaran 
 Negara Tahun 2008 No. 133) 
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 Perdagangan  melalui  media  elektronik 

 terdiri  dari  berbagai  jenis,  yaitu  yang  diatur 

 dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 

 80  Tahun  2019  tentang  Transaksi  Niaga 

 Melalui Sistem Elektronik.  259 

 Namun,  terdapat  suatu  transaksi 

 niaga  melalui  sistem  elektronik  merujuk 

 kepada  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah 

 Nomor  71  Tahun  2019  260  ,  yaitu  layanan 

 internet  atau  dalam  Surat  Edaran  Menteri 

 Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  3 

 Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan 

 Aplikasi  dan  Konten  Melalui  Internet 

 (Over  the  Top),  disebut  sebagai  Penyedia 

 Layanan  OTT,  yang  belum  diatur  terkait 

 pengenaan  pajak  penghasilannya  bagi 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing.  261 

 Perkembangan  undang-undang  yang 

 sedemikian  rupa,  ternyata  belum  dapat 

 menjangkau perubahan yang begitu pesat. 

 Berdasarkan  Undang-undang 

 Nomor  36  Tahun  2008  tentang 

 Perubahan  Keempat  Atas 

 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 

 261  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan 
 Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang 
 Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten 
 Melalui Internet (  Over the Top  ) 

 260  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 
 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi 
 Elektronik  (Lembaran  Negara  Tahun  2019  No.  185, 
 Tambahan Lembaran Negara No. 6400) 

 259  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 
 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik 
 (Lembaran  Negara  Tahun  2019  No.  222,  Tambahan 
 Lembaran Negara No. 6420) 

 tentang  Pajak  Penghasilan,  Penyedia 

 Layanan  OTT  dapat  dikategorikan  sebagai 

 Subjek  Pajak  Luar  Negeri  (SPLN), 

 sehingga  tidak  dapat  dikenakan  pajak  oleh 

 pemerintah.  Dikarenakan,  Penyedia 

 Layanan  OTT  asing  merupakan  badan 

 atau  perusahaan  yang  tidak  didirikan  atau 

 tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia, 

 kecuali  beberapa  Penyedia  Layanan  OTT 

 yang sudah memenuhi syarat tersebut.  262 

 Di  samping  itu,  regulasi  terkait 

 pengenaan  pajak  Penyedia  Layanan  OTT 

 asing  pada  poin  5.3  bahwa  perorangan 

 atau  badan  usaha  asing  dengan  ketentuan 

 wajib  mendirikan  BUT  di  Indonesia, 

 mengharuskan  Penyedia  Layanan  OTT 

 asing  memiliki  tempat  usaha  yang 

 permanen  di  Indonesia  dan  digunakan 

 oleh  Orang  Pribadi  Asing  atau  Badan 

 Asing  untuk  menjalankan  usaha  atau 

 melakukan  kegiatan,  yaitu  yang  memenuhi 

 kriteria  dalam  Peraturan  Menteri 

 Keuangan Nomor 35/PMK. 03/2019.  263 

 Pada  praktiknya,  hanya  ada 

 beberapa  Penyedia  Layanan  OTT  yang 

 berkedudukan  di  Indonesia,  seperti 

 263  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 
 35/PMK.03/2019  Tahun  2019  tentang  Penentuan 
 Bentuk  Usaha  Tetap  (Lembaran  Negara  Tahun 
 2019 No. 358) 

 262  Daniel  Oktavianus  Kritian  S.,  Muhammad  Rheza 
 Ramadhan,  Analisis  Aspek  Perpajakan  Netflix  di 
 Indonesia,  Simposium  Nasional  Keuangan  Negara 
 2020, 2020 hlm. 66-67 
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 Google.  264  Terdapat  banyak  Penyedia 

 Layanan  OTT  asing  lain  yang  ternyata 

 tidak  berkedudukan  di  Indonesia,  tetapi 

 menerima  atau  memperoleh  penghasilan 

 dari  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  sifat 

 dari  Surat  Edaran  Menteri  yang  berupa 

 Peraturan  Kebijaksanaan  (  beleidsregel  ). 

 Peraturan  Kebijakan  itu  hanya  ditujukan 

 terhadap  kepentingan  pemerintah  serta 

 pihak  yang  terkait  dalam  Peraturan 

 tersebut.  Artinya,  Surat  Edaran  tidak 

 dapat  mengikat  secara  menyeluruh  dan 

 sifatnya  yang  tidak  memuat  sanksi. 

 Sehingga,  pemerintah  kesulitan  dalam 

 menarik  pajak  dari  Penyedia  Layanan 

 OTT asing tersebut. 

 Selain  itu,  terdapat  problematika 

 lintas  batas  yang  tidak  dapat  ditangani 

 secara  mandiri  oleh  pemerintah,  terutama 

 karena  adanya  BEPS  atau  Base  Erosion  and 

 Profit  Shifting  ,  yang  merupakan  strategi 

 perencanaan  pajak  perusahaan  untuk 

 memindahkan  keuntungan  dari  yurisdiksi 

 pajak  tinggi  ke  pajak  rendah.  Cara  ini  akan 

 mengurangi  pengeluaran  suatu  korporasi 

 karena  mereka  hanya  diwajibkan 

 membayar  pajak  di  yurisdiksi  wilayah 

 mereka  mendaftarkan  diri,  meskipun 

 sejatinya  mendapatkan  keuntungan  di 

 264  Agus  Tri  Haryanto,  Mengintip  Kantor  Baru 
 Google  di  Jakarta,  detik.  com,  Mei  2018, 
 https://inet.detik.com/fotoinet/d-4003486/mengi 
 ntip-kantor-baru-google-di-jakarta  ,  Diakses  pada  06 
 Oktober 2022 

 negara  dari  luar  yurisdiksi  tersebut.  265 

 BEPS  ini  merupakan  bentuk 

 penghindaran  pajak  (  Tax  Avoidance  )  yang 

 menyebabkan  negara-negara  di  dunia 

 menderita  kerugian  pajak  sebesar  $200 

 miliar setiap tahun.  266 

 Berkaitan  dengan  itu,  negara  yang 

 tergabung  dalam  G20  dalam  hal  ini  lebih 

 fokus  pada  OECD,  yaitu  yang  berupaya 

 untuk  menanggulangi  permasalah  BEPS 

 tersebut.  Organisasi  Kerja  Sama  dan 

 Pembangunan  Ekonomi  (  Organisation  for 

 Economic  Co-operation  and  Development  )  atau 

 yang  disingkat  menjadi  OECD 

 merupakan  suatu  organisasi  internasional 

 yang  dipimpin  oleh  Amerika  Serikat  dan 

 Eropa.  Anggota  organisasi  ini  terdiri  dari 

 negara-negara  high-income  yang  hadir 

 dengan  tujuan  untuk  membantu 

 pembangunan  dan  pertumbuhan 

 perekonomian  negara-negara 

 berkembang.  267  Pada  tanggal  4  November 

 2021,  negara  yang  tergabung  dalam 

 OECD  berhasil  mencapai  suatu 

 267  DPR  RI,  Partisipasi  DPR  RI  Dalam  Acara  6th  of 
 the  Organization  for  Economic  Co-operation  and 
 Development  (OECD)  Parliamentary  Days  7-9 
 Februari  2018  di  Paris,  Republik  Perancis 
 http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-13-3f 
 428aeb8ab74fd68038e0db3055d087.pdf  .  Diakses 
 07 Oktober 2022. 

 266  Thomas Torslov, dkk, The Missing Profits of 
 Nations, Review of Economic Studies, 2022, hlm. 
 17 

 265  Alina  Cinintya  Irnadi,  dkk,  Two  Pillar  Solution: 
 Kesepakatan  Pajak  Multilateral  untuk  Pajak  Digital 
 yang  Lebih  Adil,  Blc  Law  UGM,  Mei  2022, 
 http://blclawugm.com/two-pillar-solution/  , 
 Diakses pada 06 Oktober 2022 
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 konsensus  yang  disebut  The  Pillar  Solution  . 

 The  Pillar  Solution  adalah  perjanjian  regulasi 

 pajak  internasional  yang  telah  disetujui 

 oleh  136  negara  hingga  saat  ini  dan  akan 

 diwujudkan  pada  tahun  2023 

 mendatang.  268 

 The  Pillar  Solution  ini  memiliki  dua 

 model,  yang  mana  Pilar  Pertama 

 mengajukan  hak  bagi  “yurisdiksi  pasar”. 

 Dalam  Pilar  Pertama  perjanjian  tersebut 

 akan  memberikan  kepastian  regulasi  pajak 

 dalam  fokus  ke  arah  ekonomi  yang 

 sifatnya  digital.  Akan  tetapi,  suatu 

 penyedia  layanan  atau  perusahaan  digital 

 dapat  dikenai  pajak  oleh  pemerintahan 

 yang  berwenang  apabila  subjek  pajak 

 tersebut  mendapatkan  penghasilan 

 sekurang-kurangnya  €1.000.000  (satu  juta 

 Euro)  atau  sekitar  Rp15.000.000.000,00 

 (lima  belas  miliar  rupiah)  dari  negara  yang 

 bersangkutan.  Misalnya,  suatu  Penyedia 

 Layanan  OTT  A,  tidak  berkedudukan  di 

 Indonesia,  tetapi  menerima  profit  atau 

 laba  dari  Indonesia,  yaitu  lebih  dari  satu 

 juta  Euro.  Dengan  begitu,  Pemerintahan 

 Indonesia  berdasarkan  Kesepakatan 

 OECD  dapat  menerapkan  tarif  pajak 

 kepada  Penyedia  Layanan  OTT  tersebut. 

 Batas  penghasilan  tersebut  akan  berbeda 

 apabila  suatu  negara  Pendapatan 

 268  Asosiasi  Tax  Center  Perguruan  Tinggi  Seluruh 
 Indonesia,  Apa  itu  Pilar  1  dan  Pilar  2  Proposal 
 Pajak  OECD?,  Agustus  2021, 
 https://atpetsi.or.id/apa-itu-pilar-1-dan-pilar-2-pro 
 posal-pajak-oecd  , Diakses pada 07 Oktober 2022 

 Domestik  Brutonya  kurang  dari 

 €40.000.000.000  (empat  puluh  miliar 

 Euro),  yaitu  minimum  penghasilannya 

 adalah €250.000.  269 

 Multinational  Enterprise  (MNE) 

 yang  dikenai  pajak  tersebut  harus 

 memenuhi  syarat,  yaitu  peredaran  bruto 

 global  di  atas  €20.000.000.000  dengan  laba 

 sebelum  pajak  di  atas  10%.  Tarif  pajak 

 yang  dikenakan  terhadap  MNE  tersebut 

 termasuk  di  dalamnya  Penyedia  Layanan 

 OTT  adalah  20-30%  dari  laba  atau  profit 

 residu.  Akan  tetapi,  sifat  dari  pajak 

 tersebut  harus  unilateral,  artinya  tidak 

 boleh berganda.  270 

 Sedangkan,  Pilar  Kedua  untuk 

 memastikan  perusahaan  multinasional 

 memenuhi  kewajiban  pajak  minimum  atas 

 operasi  bisnis  yang  dijalankan  oleh 

 penyedia  jasa  tersebut.  Pilar  Kedua  ini 

 berfokus  memberikan  penetapan  tarif 

 pajak  efektif  PPh  suatu  badan  usaha 

 secara  global.  Tarif  pajak  PPh  ini 

 diperuntukkan  kepada  MNE  yang 

 memiliki  peredaran  bruto  di  atas 

 €750.000.000  diketahui  melalui  kewajiban 

 laporan  per  negara.  Suatu  MNE  dapat 

 dikenai  GloBE  (  Global  anti-Base  Erosion 

 Rules  )  apabila  berkantor  pusat  di  negara 

 tersebut  tanpa  persyaratan  ambang  batas 

 270  Ibid, Hlm. 1-2 

 269  OECD/G20,  Statement  on  a  Two-Pillar  Solution  to 
 Address  the  Tax  Challenges  Arising  from  the  Digitalisation 
 of the Economy  , Oktober 2021, Hlm. 1 
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 peredaran  bruto.  Tarif  pajak  yang 

 diterapkan  dengan  kebijakan  GloBE 

 tersebut  yakni  sekurang-kurangnya  15% 

 dari negara domisili.  271 

 Selain  itu,  dalam  Pilar  Kedua  juga 

 diatur  terkait  STTR  (  Subject  to  Tax  Rule  ). 

 Dalam  skema  STTR  ini,  pengenaan  pajak 

 minimum  dilihat  dari  sisi  negara 

 domisilinya,  artinya  negara  domisili  dapat 

 menerapkan  tarif  withholding  tax  secara 

 penuh  tanpa  adanya  pengurangan  terkait 

 P3B  (Perjanjian  Penghindaran  Pajak 

 Berganda),  apabila  negara  lain  yang 

 menerima  penghasilan,  tidak  membayar 

 pajak  di  negara  domisili.  Ketentuannya 

 adalah  dihitung  dari  selisih  tarif  pajak 

 minimum  antara  7,5-9%  dengan  tarif 

 pajak atas pendapatan di negara lain.  272 

 Indonesia  sendiri  juga  telah 

 merencanakan  penetapan  The  Pillar 

 Solution  tersebut,  tetapi  tetap  harus 

 menyesuaikan  terlebih  dahulu  dalam 

 menentukan  norma  hukum  yang  tepat 

 untuk  dilaksanakan  di  Indonesia.  Bahkan, 

 Direktur  Perpajakan  Internasional  Ditjen 

 Pajak,  Mekar  Satria  Utama,  mengatakan 

 bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor  7 

 Tahun  2021  tentang  Harmonisasi 

 Peraturan  Perpajakan,  pemerintah  telah 

 mengantisipasi  adanya  implementasi  Pilar 

 272  Ibid, Hlm. 5 

 271  Ibid, Hlm. 3-4 

 I  dan  II  di  tahun  2023  mendatang.  273 

 Pemerintah,  nantinya,  tinggal 

 mempersiapkan  Peraturan  Pemerintah  dan 

 Peraturan  Menteri  Keuangan  sebagai 

 aturan  pelaksana  kedua  pilar  hasil 

 konsensus tersebut. 

 Adapun  antisipasi  yang  telah 

 dibuat  oleh  perancang  undang-undang 

 menindaklanjuti  adanya  Kesepakatan  Two 

 Pillar  Solution  tercantum  dalam  Pasal  32A 

 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021 

 tentang  Harmonisasi  Peraturan 

 Perpajakan, berbunyi:  274 

 “Pemerintah  berwenang  membentuk 

 dan/atau  melaksanakan  perjanjian 

 dan/atau  kesepakatan  di  bidang 

 perpajakan  dengan  pemerintah  negara 

 mitra  atau  yurisdiksi  mitra,  baik  secara 

 bilateral  maupun  multilateral  dalam 

 rangka: 

 a.  Penghindaran  pajak  berganda  dan 

 pencegahan pengelakan pajak; 

 b.  Pencegahan  penggerusan  basis 

 pemajakan dan pergeseran laba; 

 c.  Pertukaran informasi perpajakan; 

 d.  Bantuan penagihan pajak; dan 

 274  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang 
 Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (Lembaran 
 Negara  Tahun  2021  No.  246,  Tambahan  Lembaran 
 Negara No. 6736) 

 273  Redaksi  DDTCNews,  Saatnya  Pimpin  Orkestrasi 
 Pembahasan  Perpajakan  Internasional, 
 DDTCNews,  Februari  2022, 
 https://news.ddtc.co.id/saatnya-pimpin-orkestrasi- 
 pembahasan-perpajakan-internasional-37137  , 
 Diakses pada 07 Oktober 2022 
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 e.  Kerja sama perpajakan lainnya.” 

 Berdasarkan  Pasal  32A  tersebut, 

 pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk 

 melaksanakan  suatu  perjanjian  dan/atau 

 kesepakatan  di  bidang  perpajakan  dengan 

 pemerintah  negara  lain,  salah  satunya 

 dalam  rangka  kerjasama  perpajakan.  275 

 Perjanjian  yang  dimaksud  dalam 

 Undang-undang  tersebut  sebagaimana 

 bunyi  Penjelasan  Pasal  Demi  Pasal  adalah 

 perjanjian  dalam  bentuk  dan  nama  apapun 

 di  bidang  perpajakan  yang  berlaku 

 sebelum,  sejak,  atau  setelah 

 Undang-undang  HPP  berlaku.  Artinya, 

 Konsensus  Two  Pillar  Solution  dapat 

 dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 

 B.  Grand  Design  Pengaturan 

 Pengenaan  Pajak  pada  Penyedia 

 Layanan  Over  the  Top  (OTT) 

 melalui  Studi  Perbandingan 

 Pengaturan  Pajak  antara 

 Indonesia  dengan  Inggris  dan 

 Australia 

 Kehadiran  Penyedia  Layanan  Over 

 the  Top  (OTT)  yang  tergolong  ke  dalam 

 Multinational  Enterprise  (MNE)  terjadi 

 karena  globalisasi  yang  sangat  pesat. 

 Globalisasi  tersebut  membawa  dampak 

 kepada  hilangnya  batas-batas  antar  negara. 

 275  Saparilla  Worokinansih,  dkk,  Basic  Research 
 OECD  Framework  Untuk  Menanggulangi  Base 
 Erosion  Profit  Shifting  (Studi  Komparasi  Indonesia 
 Malaysia),  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan 
 Volume V Nomor 2, 2022 

 Kenichi  Ohmae  dalam  bukunya  “  The 

 Borderless  World  ”,  mengatakan  bahwa 

 globalisasi  mengakibatkan  perdagangan 

 dapat  melintasi  batas  antar  negara,  bahkan 

 menghilangkan  kesan  batas-batas  negara, 

 sehingga disebut dunia tanpa batas.  276 

 Keadaan  perdagangan  yang 

 melewati  batas  negara  ini  mengakibatkan 

 negara  secara  aktif  membuat  regulasi 

 untuk  mengikuti  kedinamisan 

 perdagangan.  Regulasi  yang  dibuat,  dalam 

 waktu  5  tahun  saja  terkadang  dirasa  sudah 

 ketinggalan  zaman.  Bahkan,  kedepannya 

 dalam  jangka  waktu  satu  tahun,  negara 

 harus  lebih  responsif  menanggapi 

 perkembangan  zaman  terkait  regulasi 

 tersebut.  Apabila  negara  tidak  responsif, 

 maka  akan  terjadi  suatu  kekosongan 

 hukum  yang  dapat  merugikan 

 kepentingan  pribadi,  badan  usaha,  bahkan 

 suatu negara itu sendiri. 

 Dalam  bidang  perdagangan  di 

 Indonesia  khususnya,  regulasi  yang 

 dibentuk  dapat  dikatakan  ketinggalan 

 zaman.  Salah  satunya  regulasi  terkait  pajak 

 Penyedia  Layanan  OTT.  Saat  ini,  terkait 

 Penyedia  Layanan  OTT  hanya  diatur 

 dalam  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi 

 dan  Informatika  Nomor  3  Tahun  2016 

 tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi 

 276  Kenichi  Ohmae,  The  Borderless  World:  Power  and 
 Strategy  in  the  Interlinked  Economy  ,  Bandung,  Planet 
 Buku, 2009 
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 dan/atau  Konten  Melalui  Internet  (  Over 

 the  Top  ).  277  Surat  Edaran  tersebut  tidak 

 dapat  mengenakan  pajak  terhadap 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing.  Secara  tidak 

 langsung,  hal  ini  mengakibatkan  negara 

 Indonesia  mengalami  kerugian,  yaitu 

 penerimaan  pajak  terhadap  suatu  subjek 

 pajak yang kurang maksimal. 

 Berbeda  halnya  dengan  negara 

 Indonesia  yang  lambat  dalam  membuat 

 regulasi  pajak  terhadap  Penyedia  Layanan 

 OTT,  pemerintahan  negara  lain 

 berlomba-lomba  untuk  dapat  menarik 

 pajak  terhadap  Penyedia  Layanan  OTT 

 asing.  Salah  satunya  adalah  negara  Inggris 

 dengan  sistem  pajaknya,  yaitu  Diverted 

 Profits  Tax  (DPT)  yang  berlaku  sejak  1 

 April  2015  melalui  Finance  Act  2015.  278 

 Fokus  dari  DPT  adalah  perusahaan 

 multinasional  besar  yang  berusaha  untuk 

 mengurangi  bahkan  menghindari  secara 

 penuh  terhadap  pajak  atas  penghasilan 

 yang  terhubung  dengan  United 

 Kingdom.  279 

 DPT  sifatnya  represif,  yaitu  baru 

 dapat  diterapkan  apabila  terjadi 

 279  Hendrie  Ardhiansyah,  Nurhidayati, 
 Perbandingan  Alternatif  Aspek  Pemajakan  bagi 
 Penyedia  Layanan  Over  the  Top  Asing,  Jurnal  Pajak 
 dan  Keuangan  Negara  Volume  I  Nomor  1,  2019, 
 Hlm. 46 

 278  HM  Revenue  &  Customs,  Diverted  Profits 
 Tax, United Kingdom, 2015 

 277  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan 
 Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang 
 Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten 
 Melalui Internet (  Over the Top  ) 

 pelanggaran  oleh  Multinational  Enterprise 

 yang  mencoba  menghindar  dari  pajak 

 penghasilan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah 

 harus  mengeluarkan  biaya  untuk  menarik 

 pajak  Penyedia  Layanan  OTT  asing.  Di 

 samping  itu,  pemerintah  Inggris  dalam 

 menerapkan  sistem  DPT  juga 

 memerlukan  waktu  yang  cukup  lama 

 mengingat  diperlukannya  proses 

 pemeriksaan pengadilan. 

 Namun,  pada  periode  tahun 

 2015/2016,  sistem  DPT  menghasilkan 

 penerimaan  pajak  yang  terbilang  cukup 

 baik,  yaitu  sejumlah  £31  juta.  Pada 

 periode  tahun  berikutnya  (2016/2017), 

 peningkatan  terjadi  berkali-kali  lipat 

 hingga  mencapai  penerimaan  pajak 

 sebesar  £281  juta.  Penerimaan  tersebut 

 dikurangi  biaya  sistem  teknologi  informasi 

 sejumlah  £300  ribu,  biaya  pegawai  kurang 

 lebih  £2,3  juta  untuk  periode  2015/2016 

 dan  £1  juta  pada  periode  berikutnya.  280 

 Penerimaan  pajak  yang  tinggi  tersebut 

 didasarkan  tarif  yang  tinggi  sekitar  25% 

 sebagaimana  yang  ada  pada  Parts  1  Scope  of 

 the  tax  ayat  (4),  “  The  amount  of  tax  charged  by 

 a  notice  is  the  sum  of  (a)  25%  of  the  amount  of 

 taxable  diverted  profits  specified  in  the  notice  ”.  281 

 Selain  itu,  Penyedia  Layanan  OTT  asing 

 yang  diincar  oleh  pemerintahan  hanya 

 Penyedia  yang  sifatnya  besar  menurut 

 pemerintah. 

 281  Diverted Profits Tax, Hlm. 1 

 280  Ibid, Hlm. 47 
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 Negara  lain  yang  telah  memiliki 

 regulasi  pajak  terkait  Penyedia  Layanan 

 OTT  adalah  Australia,  yang  mengambil 

 pilihan  untuk  menghadapi  penghindaran 

 pajak  secara  bertahap  dengan  mengadopsi 

 regulasi  yang  dibuat  oleh  Pemerintahan 

 Inggris.  Pada  tahun  2015,  Australia 

 menetapkan  MAAL  (  Multinational 

 Anti-Avoidance  Law  )  untuk  menanggulangi 

 Permanent  Establishment  Avoidance  oleh 

 MNE,  dalam  hal  ini  Penyedia  Layanan 

 OTT  asing.  282  Peraturan  ini  diterapkan 

 secara  efektif  setelah  tanggal  1  Januari 

 2016.  MAAL  memberikan  alat  bagi  klien 

 atau  Penyedia  Layanan  OTT  asing  untuk 

 bersikap  aktif  dalam  meningkatkan 

 kesadaran  terkait  kewajiban  pajak.  Di 

 samping  itu,  apabila  Penyedia  Layanan 

 OTT  yang  terbukti  menghindari  pajak 

 Australia,  diwajibkan  untuk  membayar 

 pajak  terutang  ditambah  bunga  serta 

 denda  hingga  mencapai  100%  dari  pajak 

 terutang. 

 Setelah  menetapkan  MAAL 

 untuk  memudahkan  klasifikasi  subjek 

 pajak  Penyedia  Layanan  OTT  asing, 

 Pemerintah  Australia  tertanggal  1  Juli 

 2017  menerapkan  Diverted  Profits  Tax 

 (DPT)  yang  memberikan  kepastian  bagi 

 282  Australian  Taxation  Office,  A  Strong  Domestic  Tax 
 Regime:  Multinational  Anti-Avoidance  Law, 
 https://www.ato.gov.au/general/tax-and-corporate 
 -australia/a-strong-domestic-tax-regime/  ,  2021, 
 Diakses pada 08 Oktober 2022 

 Penyedia  Layanan  OTT  untuk  membayar 

 pajaknya.  283  DPT  bertujuan  untuk 

 mencegah  pemindahan  penghasilan  ke 

 luar  negeri.  Tarif  pajak  denda  dalam  DPT 

 adalah  minimum  40%  untuk 

 meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan 

 wajib  pajak  di  Australia.  Kedua  penerapan 

 aturan,  baik  MAAL  dan  DPT  sifatnya 

 melengkapi  Bagian  IVA  (4A)  tentang 

 Penilaian Pajak Penghasilan 1936. 

 Dalam  rangka  mewujudkan 

 kesuksesan  penerapan  aturan  MAAL  dan 

 DPT,  Pemerintah  Australia  membentuk 

 departemen  baru,  yaitu  Tax  Avoidance  Task 

 Force  ,  dalam  rangka  memastikan 

 Multinational  Enterprise  ,  termasuk  di 

 dalamnya  Penyedia  Layanan  OTT  asing 

 untuk  membayar  pajak  sesuai  ketentuan 

 yang  berlaku  di  Australia.  284  Departemen 

 ini  dibentuk  pada  tahun  2016  dengan 

 tujuan  menanggulangi  penghindaran 

 pajak.  Adapun  tugas  yang  harus 

 dilaksanakan  Tax Avoidance Taskforce  , yaitu: 

 a.  Mendeteksi  penghindaran  pajak 

 untuk  melindungi  penerimaan  negara 

 dan  menjaga  integritas  dari  sistem 

 perpajakan di Australia; 

 284  Australian  Taxation  Office,  Tax  Avoidance 
 Taskforce, 
 https://www.ato.gov.au/general/tax-avoidance-task 
 force/  , 2022, Diakses pada 08 Oktober 2022 

 283  Australian  Taxation  Office,  A  Strong  Domestic  Tax 
 Regime:  Diverted  Profits  Tax, 
 https://www.ato.gov.au/general/tax-and-corporate 
 -australia/a-strong-domestic-tax-regime/  ,  2021, 
 Diakses pada 08 Oktober 2022 
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 b.  Meningkatkan  transparansi  terkait 

 bagaimana  cara  menilai  risiko  dan 

 mengelola  sistem  perpajakan  di 

 Australia; 

 c.  Menumbuhkan  pemahaman  yang 

 baik  terkait  pengemudi  komersial  dan 

 industri  di  tempat  wajib  pajak 

 beroperasi; 

 d.  Meningkatkan  data,  analisis,  risiko, 

 dan  kemampuan  intelijen  untuk 

 menentukan  dan  mengelola  risiko 

 penghindaran pajak; 

 e.  Menginformasikan  pekerjaan  ke 

 khalayak  umum  bahwa  pekerjaan 

 kami  membuat  seseorang  atau  badan 

 usaha  membayar  pajak  sesuai 

 ketentuan yang tepat di Australia. 

 Pemerintah  Australia  telah 

 menggelontorkan  dana  yang  cukup  besar, 

 yaitu  sekitar  $679  juta  dalam  kurun  waktu 

 empat  tahun  sejak  2016.  Pada  Federal 

 Budget  periode  2019-2020,  menambah 

 dana  hingga  mencapai  $1  miliar  untuk 

 memperpanjang  operasi  Tax  Avoidance 

 Taskforce  sampai  periode  2022-2023. 

 Dengan  budget  yang  terbilang  fantastis, 

 Pemerintah  Australia  berhasil 

 meningkatkan  penerimaan  pajak  baik 

 terhadap  badan  usaha  dan  perseorangan 

 atau  keluarga  konglomerat,  yaitu  sebagai 

 berikut:  285 

 285  Australian  Taxation  Office,  Tax  Avoidance 
 Taskforce, 
 https://www.ato.gov.au/general/tax-avoidance-task 
 force/  , 2022, Diakses pada 08 Oktober 2022 

 No.  Wajib 
 Pajak 

 Tahun 

 201 
 6 

 201 
 7 

 20 
 18 

 20 
 19 

 202 
 0 

 1. 
 MNE 
 dan  Public 
 Groups 

 $4,1 
 M 

 $3 
 M 

 $2 
 M 

 $2 
 ,5 
 M 

 $3 
 M 

 2. 

 Privately 
 owned  dan 
 wealth 
 groups 

 $1,1 
 M 

 $1, 
 8 
 M 

 $1 
 ,4 
 M 

 $1 
 ,8 
 M 

 $1, 
 5 
 M 

 Total 
 Penerimaan 

 Pajak 

 $5,2 
 M 

 $4, 
 8 
 M 

 $3 
 ,4 
 M 

 $4 
 ,3 
 M 

 $4, 
 5 
 M 

 Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Negara 

 Australia terhadap Penyedia Layanan 

 Over the Top  (OTT) 

 Selain  itu,  Australia  juga 

 mempunyai  aturan  lain  yang  mengatur 

 terkait  Penyedia  Layanan  OTT  asing,  yaitu 

 yang  tercantum  dalam  The  Treasury  Laws 

 Amendment  (News,  Media  and  Digital 

 Platforms  Mandatory  Bargaining  Code)  yang 

 mengatur  agar  layanan  OTT  asing  raksasa 

 di  dunia  dapat  bernegosiasi  dengan  media 

 lokal  mengenai  bayaran  dari  setiap  konten 

 yang diambil. 

 Munculnya  amandemen 

 peraturan  ini  tidak  lepas  dari  betapa 

 besarnya  pengaruh  yang  dimiliki  oleh 

 layanan  media  OTT  asing  ,  dalam  hal  ini 

 Facebook  dan  Google,  dalam  penyebaran 

 konten  berita  di  Australia.  Sebagai  contoh, 

 di  Australia,  ACCC  (  Australian  Competition 

 and  Consumer  Commission  )  menyatakan 

 bahwa  dari  setiap  $100  yang  dikeluarkan 

 untuk  iklan.  Lebih  dari  setengahnya 
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 menjadi  milik  Google,  dengan  sebagian 

 kecil  menjadi  milik  Facebook,  dan 

 sebagian  kecil  lagi  dibagi  kepada  banyak 

 layanan  konten  yang  lain  (ACCC  Digital 

 Inquiry Report  , 2019). 

 Adanya  kebijakan  ini  membuat 

 persaingan  usaha  dalam  penyiaran  konten, 

 berita,  dan  lainnya  menjadi  lebih  merata. 

 Meskipun  mendapat  berbagai  penolakan 

 dari  Google  maupun  Facebook.  Sampai 

 saat  ini,  terdapat  lebih  dari  10  kesepakatan 

 antara  Google  dan  perusahaan  penyiaran 

 lokal  di  Australia  senilai  lebih  dari 

 A$200.000.000.  Hal  ini  menjadi  salah  satu 

 sumber  pemajakan  dari  pemerintah 

 Australia  kepada  penyedia  layanan  OTT 

 asing besar di dunia. 

 Melihat  tingginya  penerimaan 

 pajak  yang  didapatkan  oleh  Australia 

 melalui  regulasi-regulasi  yang  sudah 

 diterapkan,  maka  Pemerintah  Indonesia 

 dalam  hal  ini  perlu  secepatnya 

 membentuk  regulasi  terkait  penarikan 

 pajak  Penyedia  Layanan  OTT  asing.  Saat 

 ini,  Pemerintah  Indonesia  masih  di  tahap 

 mewajibkan  Penyedia  Layanan  OTT  asing 

 untuk  mendirikan  Bentuk  Usaha  Tetap  di 

 Indonesia  sebagaimana  Poin  5.3  Surat 

 Edaran  Menteri  Komunikasi  dan 

 Informatika  Nomor  3  Tahun  2016 

 tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi 

 dan/atau  Konten  Melalui  Internet  (  Over 

 the Top  ), 

 “Selain  penyedia  Layanan  Over  the 

 Top  ketentuan  sebagaimana  disebut  dalam 

 angka  5.3,  Layanan  Over  the  Top  dapat 

 disediakan  oleh  perorangan  atau  badan 

 usaha  asing  dengan  ketentuan  wajib 

 mendirikan  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  di 

 Indonesia.  Bentuk  Usaha  Tetap  didirikan 

 berdasarkan  pada  ketentuan  peraturan 

 perundang-undangan  di  bidang 

 perpajakan.”  286 

 Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT) 

 diwajibkan  oleh  Indonesia  karena  dengan 

 cara  tersebut  Subjek  Pajak  Luar  Negeri 

 dapat  ditarik  pajaknya  sesuai  bunyi  Pasal 

 17  Ayat  (1)  poin  b  Undang-undang 

 Nomor  7  Tahun  2021  tentang 

 Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan, 

 yaitu:  287 

 “Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri 

 dan  bentuk  usaha  tetap  sebesar  22%  (dua 

 puluh  dua  persen)  yang  mulai  berlaku 

 pada tahun pajak 2022.” 

 Akan  tetapi,  praktiknya  banyak 

 Penyedia  Layanan  Over  the  Top  (OTT) 

 asing  yang  tidak  mendaftarkan  diri  sebagai 

 BUT  di  Indonesia.  Sehingga, 

 Pemerintahan  Indonesia  tidak  dapat 

 287  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang 
 Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (Lembaran 
 Negara  Tahun  2021  No.  246,  Tambahan  Lembaran 
 Negara No. 6736) 

 286  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan 
 Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang 
 Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten 
 Melalui Internet (  Over the Top  ) 
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 menarik  pajak  Penyedia  Layanan  OTT 

 yang  tidak  bertempat  atau  berkedudukan 

 fisik  di  Indonesia.  Selain  itu,  sifat  dari 

 Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  hanya 

 bersifat  menghimbau,  dalam  artian 

 kekuatan  hukumnya  lemah  dan  privat.  Hal 

 ini  memberikan  dampak  yang  buruk,  yaitu 

 Surat  Edaran  tersebut  diacuhkan  oleh 

 Penyedia Layanan OTT. 

 Oleh  karena  itu,  Pemerintah 

 Indonesia  dapat  membentuk  regulasi  yang 

 tegas  sebagaimana  regulasi  yang  dibuat 

 oleh  Pemerintahan  Inggris,  yaitu  dengan 

 menyasar  Penyedia  Layanan  OTT  yang 

 besar  untuk  dikenakan  pajak.  Akan  tetapi, 

 regulasi  yang  dibuat  oleh  Pemerintah 

 Inggris  dirasa  kurang  efisien  karena 

 memerlukan  biaya  besar  dan  waktu  yang 

 cukup  lama.  Hal  ini  diakibatkan  regulasi 

 Inggris  yang  mewajibkan  dilakukan  proses 

 pemeriksaan  Pengadilan  terlebih  dahulu. 

 Di  samping  itu,  pajak  yang  ditarik  oleh 

 pemerintah  terkadang  dapat  menimbulkan 

 pajak  berganda,  sehingga  merugikan 

 Penyedia Layanan OTT asing. 

 Dengan  demikian,  Pemerintah 

 Indonesia  dapat  membuat  regulasi 

 mengacu  pada  Ketentuan  yang  dibuat 

 oleh  Pemerintahan  Australia.  Regulasi 

 tersebut  dapat  dibuat  dengan 

 memasukkan  denda  terhadap  Permanent 

 Establishment  yang  sangat  fantastis,  yaitu 

 senilai  100%  dari  pajak  terutang  ditambah 

 bunganya.  Hal  ini  akan  membuat  takut 

 wajib  pajak,  seperti  Penyedia  Layanan 

 OTT  asing  untuk  menghindar  dari 

 kewajiban  pajaknya.  Peraturan  ini 

 sebaiknya  dibarengi  dengan  pencegahan 

 atau  upaya  preventif  terhadap  wajib  pajak 

 yang  berencana  mengalihkan 

 penghasilannya  ke  luar  negeri,  yaitu 

 dengan  memberikan  denda  pajak 

 minimum sebesar 40%. 

 Regulasi-regulasi  tersebut  harus 

 dielaborasikan  dengan  membentuk 

 Direktorat  baru  di  bawah  Kementerian 

 Keuangan  Indonesia  untuk  melaksanakan 

 peraturan  tersebut  sebagaimana  Australia 

 membentuk  Tax  Avoidance  Taskforce  . 

 Meskipun  memerlukan  biaya  yang  cukup 

 mahal  pada  awalnya,  tetapi  mengacu  pada 

 data  penerimaan  pajak  di  Australia,  hal 

 tersebut  sebanding  dengan  penerimaan 

 yang  didapat  oleh  negara.  Pemberlakuan 

 denda  memang  dirasakan  kurang  efektif, 

 sebab  pada  dasarnya  denda  dapat 

 dibayarkan  oleh  pihak  lain.  Akan  tetapi, 

 sama  seperti  pelaku  usaha  pada  umumnya, 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing  tentunya 

 bertujuan  mencari  penghasilan 

 sebanyak-banyaknya  dengan  pengeluaran 

 seminimal  mungkin.  Dengan  demikian, 

 pemberlakuan  denda  akan  memberikan 

 efek  jera,  karena  tentu  akan  memberatkan 

 dan  merugikan  pihak  terkait,  sebab 

 diharuskan  membayar  denda  dengan 

 jumlah yang sangat besar. 
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 Namun,  penerapan  atau 

 pemberlakuan  denda  tersebut  akan  sulit 

 dilaksanakan  di  Indonesia.  Hal  ini 

 disebabkan  banyak  tax  treaty  yang 

 menghambat  diterapkan  regulasi 

 tersebut.  288  Tax  treaty  yang  dibuat  secara 

 bilateral  oleh  Indonesia  dengan  negara 

 lainnya  yang  sifatnya  lex  specialis  .  Artinya, 

 perjanjian  pajak  tersebut  akan 

 mengenyampingkan  peraturan-peraturan 

 yang  telah  dibuat  di  Indonesia.  Tax  treaty 

 telah  mengatur  perjanjian  pajak  antar 

 Indonesia  dengan  negara  lainnya, 

 sehingga  Indonesia  tidak  dapat 

 menerapkan  secara  efektif 

 regulasi-regulasi  yang  dibuat  seperti  di 

 Australia. 

 Mengacu  pada  pembahasan  poin 

 2.1  terkait  Two  Pillar  Solution  ,  baik 

 Indonesia,  Inggris,  maupun  Australia 

 mendapatkan  angin  segar  dalam  hal 

 menarik  pajak  Penyedia  Layanan  OTT. 

 Pemerintah  Australia  dalam  hal  ini  Partai 

 Buruh,  mengatakan  bahwa  mereka  akan 

 mengadopsi  konsensus  tersebut  yang  di 

 dalamnya  termasuk  pemberlakuan  pajak 

 minimum  Penyedia  Layanan  OTT  asing 

 untuk  mewujudkan  sistem  pajak  global 

 yang kuat, sehat, dan adil.  289 

 289  Brett  Curtis,  Vince  Tropiano,  Global  Minimum 
 Corporate  Tax  Rate  –  Pillar  Two  –  will  it  happen?, 

 288  Yayu  Agustini  Rahayu,  Tarif  Pajak  Google  CS, 
 Pemerintah  Bakal  Ubah  Definisi  BUT,  Merdeka, 
 https://www.merdeka.com/uang/tarik-pajak-googl 
 e-cs-pemerintah-bakal-ubah-definisi-but.html  ,  2019, 
 Diakses pada 08 Oktober 2022 

 Sementara  itu,  Pemerintahan 

 Inggris  mengeluarkan  OECD  Pillar  2 

 Consultation  on  Implementation:  Summary  of 

 Responses  sebagai  jawaban  atas 

 disepakatinya  Konsensus  Two  Pillar 

 Solution  .  Dalam  bagian  Latar  Belakang, 

 Pemerintahan  Inggris  sepakat  untuk 

 membentuk  Rancangan  Undang-undang 

 sesuai  poin  1.6,  yaitu  “  The  government  set  out 

 that  it  intended  to  introduce  the  GloBE  Rules  in 

 the  UK,  aimed  to  legislate  these  rules  in  Finance 

 Bill  2022-23  and  anticipated  that  the  IIR  would 

 apply  to  accounting  periods  ending  on  or  after  1 

 April  2023,  with  the  UTPR  coming  in  a  year 

 later  at  the  earliest.  However,  it  set  out  that  it 

 would  continue  to  monitor  the  progress  on 

 implementation  made  in  other  countries  and  in 

 the  OECD  Inclusive  Framework.  ”  290  Selain 

 itu,  Pemerintah  juga  mengenalkan 

 ketentuan-ketentuan  kepada  publik  agar 

 masyarakat  paham  terkait  adanya  Pajak 

 Minimum  Domestik,  GloBE,  dan  STTR. 

 Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  tidak 

 merasa  kaget  ketika  diundangkannya 

 ketentuan-ketentuan tersebut. 

 Adapun,  Pemerintahan  Indonesia 

 merespon  positif  terkait  adanya  Two  Pillar 

 Solution  .  Pemerintahan  Indonesia  telah 

 290  HM  Treasury,  OECD  Pillar  2  Consultation  on 
 Implementation:  Summary  of  Responses,  HM 
 Revenue & Custom, United Kingdom, 2022 

 Grant  Thornton, 
 https://www.grantthornton.com.au/insights/blogs 
 /global-minimum-corporate-tax-rate-pillar-two/  , 
 2022, Diakses pada 08 Oktober 2022 
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 mengantisipasi  adanya  Konsensus 

 tersebut  dengan  dibentuknya 

 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021 

 tentang  Harmonisasi  Perpajakan  Pasal 

 32A  bahwa  Pemerintah  memiliki 

 kewenangan  untuk  melaksanakan  suatu 

 perjanjian  dan/atau  kesepakatan  sebelum, 

 sedang,  dan  setelah  diundangkannya 

 Undang-undang  HPP  ini,  di  bidang 

 perpajakan  dengan  pemerintah  negara 

 lain,  salah  satunya  dalam  rangka  kerjasama 

 perpajakan. 

 Two  Pillar  Solution  akan 

 memberikan  dampak  diperbaharuinya  tax 

 treaty  yang  telah  dibuat  oleh  Indonesia 

 dengan  negara  lain  mengingat  sifat 

 Konsensus  Two  Pillar  Solution  adalah 

 multilateral,  artinya  sifat  perjanjiannya 

 adalah  Law  Making  Treaty  ,  sehingga 

 mengenyampingkan  perjanjian  bilateral 

 lainnya.  Di  samping  itu,  Pemerintah 

 Indonesia  juga  dapat  menerapkan 

 regulasi-regulasi  terkait  pemberlakuan 

 denda,  seperti  yang  diterapkan  di  Inggris 

 maupun  Australia.  Konsensus  Two  Pillar 

 Solution  akan  memberikan  jaminan 

 keadilan  terkait  perpajakan  terhadap 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing.  291  Sehingga, 

 Pemerintah  Indonesia  dapat 

 meningkatkan  penerimaan  pajaknya 

 dengan  menarik  pajak  Penyedia  Layanan 

 291  OECD/G20,  Statement  on  a  Two-Pillar  Solution  to 
 Address  the  Tax  Challenges  Arising  from  the  Digitalisation 
 of the Economy  , Oktober 2022 

 OTT  asing.  Meskipun,  pada  awalnya 

 membutuhkan biaya yang cukup besar. 

 Namun,  menanggapi  Two  Pillar 

 Solution  ,  Pemerintah  Indonesia  belum 

 membuat  rancangan  aturan 

 pelaksanaannya.  Hal  ini  menjadi  suatu 

 ketertinggalan  bagi  Pemerintahan 

 Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan 

 respon  yang  diberikan  oleh  Inggris. 

 Pemerintah  Indonesia  perlu  segera 

 membentuk  aturan-aturan  pelaksana 

 terkait  Konsensus  Two  Pillar  Solution  untuk 

 menghadapi  implementasinya  pada  tahun 

 2023  yang  akan  mendatang.  Dikarenakan 

 aturan  pelaksanaan  terkait  Penyedia 

 Layanan  OTT  asing  perlu  segera  dibuat 

 mengingat  terdapat  kerugian  secara  tidak 

 langsung  yang  dialami  oleh  Indonesia. 

 Dibentuknya  aturan  pelaksanaan  akan 

 lebih  mempersiapkan  Indonesia  untuk 

 menerapkan  Konsensus  disertai  dengan 

 memberikan  pemahaman  terhadap 

 masyarakat  terkait  ketentuan  penerapan 

 pajak  Penyedia  Layanan  OTT  asing  yang 

 dibentuk dalam forum OECD/G20. 

 III  KESIMPULAN 

 Pajak  yang  dahulu  hanya 

 dikenakan  terhadap  perdagangan 

 konvensional,  sekarang  dapat  dikenakan 

 pada  perdagangan  melalui  media 

 elektronik,  seperti  Penyedia  Layanan  Over 

 the  Top  (OTT)  .  Namun  di  Indonesia, 

 Penyedia  Layanan  OTT  dikategorikan 
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 sebagai  Subjek  Pajak  Luar  Negeri  (SPLN), 

 sehingga  tidak  dapat  dikenakan  pajak  oleh 

 pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan,  Penyedia 

 Layanan  OTT  asing  merupakan  badan 

 atau  perusahaan  yang  tidak  didirikan  atau 

 tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia, 

 kecuali  beberapa  Penyedia  Layanan  OTT 

 yang  sudah  memenuhi  syarat  tersebut. 

 Sulitnya  negara-negara  menarik  pajak 

 Penyedia  Layanan  OTT  asing  membuat 

 mereka  membentuk  suatu  konsensus, 

 yaitu  The  Pillar  Solution  .  The  Pillar  Solution 

 ini  memiliki  dua  model  yang  mana  Pilar 

 Pertama  mengajukan  hak  bagi  “yurisdiksi 

 pasar”  dan  Pilar  Kedua  untuk  memastikan 

 perusahaan  multinasional  memenuhi 

 kewajiban  pajak  minimum  atas  operasi 

 bisnis  yang  dijalankan  oleh  penyedia  jasa 

 tersebut.  Adapun  antisipasi  yang  telah 

 dibuat  oleh  perancang  undang-undang 

 menindaklanjuti  adanya  Kesepakatan  Two 

 Pillar  Solution  tercantum  dalam  Pasal  32A 

 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021 

 tentang  Harmonisasi  Peraturan 

 Perpajakan  yang  memberikan  wewenang 

 bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan 

 suatu  perjanjian  yang  dibuat  sebelum, 

 sedang,  dan  setelah  Undang-undang  ini 

 dibentuk. 

 Pada  tahun  2015,  Australia 

 menetapkan  MAAL  (  Multinational 

 Anti-Avoidance  Law  )  untuk  menanggulangi 

 Permanent  Establishment  Avoidance  oleh 

 MNE,  dalam  hal  ini  Penyedia  Layanan 

 OTT  asing.  292  Peraturan  ini  memberikan 

 denda  pajak  sebesar  100%  terhadap  pajak 

 terutang  ditambah  bunga.  Selain  itu, 

 Australia  pada  tahun  2016  membentuk 

 DPT  yang  bertujuan  untuk  mencegah 

 pemindahan  penghasilan  ke  luar  negeri 

 dengan  tarif  pajak  denda  DPT  adalah 

 minimum  40%.  Keduanya  diwujudkan 

 dengan  membentuk  Tax  Avoidance 

 Taskforce  .  Berbeda  dengan  Pemerintahan 

 Indonesia  yang  belum  memiliki  regulasi 

 tegas  terkait  pajak  Penyedia  Layanan  OTT 

 asing.  Sehingga,  Indonesia  dapat  merujuk 

 kepada  regulasi  yang  dibentuk  oleh 

 Pemerintah  Australia,  meskipun  dihambat 

 oleh  tax  treaty  .  Namun  hal  ini  dapat 

 ditanggulangi  dengan  adanya  Konsensus 

 Two  Pillar  Solution  ,  yang  mana  kemudian 

 mengakibatkan  Indonesia  bisa  menarik 

 pajak  Penyedia  Layanan  OTT  asing  tanpa 

 dibingungkan  pemahaman  terkait  tempat 

 dan  kedudukan  fisik  Penyedia  Layanan 

 OTT  tersebut,  asalkan  menerima 

 penghasilan  dari  Indonesia.  Pemerintah 

 Indonesia  hendaknya  segera  merancang 

 aturan  pelaksana  sebagaimana  Inggris 

 secara  responsif  menanggapi  Konsensus 

 tersebut  sehingga  segera  setelah  ratifikasi 

 terjadi, aturan tersebut dapat diterapkan. 

 292  Australian  Taxation  Office,  A  Strong  Domestic  Tax 
 Regime:  Multinational  Anti-Avoidance  Law, 
 https://www.ato.gov.au/general/tax-and-corporate 
 -australia/a-strong-domestic-tax-regime/  ,  2021, 
 Diakses pada 08 Oktober 2022 
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 III.I  Rekomendasi Kelompok 

 ■  Mendorong  pemerintah 

 untuk  segera  membuat 

 rancangan  aturan 

 pelaksanaan  terkait  adanya 

 Pajak  Minimum  Domestik, 

 GloBE,  dan  STTR  sebagai 

 tindak  lanjut  Konsensus  Two 

 Pillar Solution  ; 

 ■  Mendorong  pemerintah 

 untuk  membuat  regulasi  yang 

 tegas  berupa  pajak  denda 

 dalam  rangka  menarik  pajak 

 Penyedia  Layanan  Over  the  Top 

 (OTT)  dan  mengantisipasi 

 adanya  penghindaran  pajak 

 oleh mereka; 

 ■  Mengajak  pemerintah  untuk 

 segera  menginformasikan 

 kepada  publik  terkait  adanya 

 Konsensus  Two  Pillar  Solution 

 dengan  membuat  konferensi 

 pers,  baik  oleh  Presiden  atau 

 Menteri  Keuangan  yang 

 langsung  berkaitan  dengan 

 Konsensus  tersebut 

 mengenai sikap pemerintah. 
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