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PENGANTAR REDAKSI
Redaksi mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan nikmat ilmu dan
karunia yang diberikan sehingga Jurnal Rechtsvinding Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 sebagai edisi
kedua di tahun ini sudah dapat terbit. Edisi ini menyajikan naskah-naskah yang bertema ”Pembangunan
Hukum di Era Digital Dalam Mendukung Industri 4.0”. Pembahasan kebutuhan pembangunan hukum
dalam mendukung industry 4.0 merupakan tema yang menarik untuk diangkat pada edisi ini. Hal ini
dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut hukum berkembang dan dapat
mengakomodir regulasi yang dapat mendukung perkembangan industry 4.0 yang mengedepankan
teknologi sebagai bagian utama. Artikel dalam edisi kali ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dinamika hukum dalam era industry 4.0.
Sebagai naskah pembuka jurnal edisi kali ini adalah tulisan dari Prof. H.R. Benny Riyanto yang
menegaskan sistem komunikasi antar manusia dan bangsa secara tidak langsung telah mempengaruhi
sistem hukum yang berlaku saat ini. Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum
tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adaptif, transparan dan akuntabel.
Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana
dan responsif. Inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh BPHN merupakan bagian dari usaha pemerintah
untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi. Selain itu, upaya dunia
pendidikan terutama pendidikan hukum untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi
harus selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila, agar dapat melahirkan mahasiswa yang daat berfikir
analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila.
Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak
signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor keuangan. Terdapat beberapa
naskah yang mengulas perkembangan sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Yang pertama adalah naskah Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa yang mengulas mengenai
fenomena buy now pay later yang menjadi opsi skema pembayaran yang menarik minat masyarakat.
Konsep pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar transaksi di
kemudian hari memiliki persamaan mendasar dengan unsur dasar kredit perbankan. Namun dalam
tataran regulasi ditemukan perbedaan pengaturannya, dimana skema ini menjadi bagian dari fintech
dan terdapat celah kekosongan pengaturan yang harus segera ditindaklanjuti. Kornelius Benuf juga
melihat kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen fintech peer to peer lending dimana akibat
dari penyebaran Covid 19 berdampak kesulitan pembayaran yang dihadapi oleh konsumen. Padahal
Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional, namun sayangnya kebijakan
tersebut tidak meng-cover konsumen fintech. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan fintech syariah muncul
inovasi layanan berupa penggunaan tandatangan digital atau dikenal dengan digital signature. Thalis
Noor Cahyadi, dalam tulisannya menjelaskan pelaksanaan tandatangan digital yang dikembangkan
oleh PrivyID di Indonesia. Namun meski penggunaan tanda tangan elektronik atau tanda tangan
digital (digital signature) telah diakui keabasahannya serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat
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bukti yang sah, perlu tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi bagi para user
atau konsumen dalam industri fintech.
Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri kemudian mengelaborasi dalam tulisannya
mengenai regulasi terkait perlindungan data pribadi yang ditemukan masih diatur secara parsial
dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan urgensi pengaturannya dengan mengambil
perbandingan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa. RUU Perlindungan Data Pribadi yang
sedang dibahas merupakan sebuah manifestasi dari perlindungan ataupun pengakuan hak-hak dasar
setiap manusia. Harapannya peraturan perlindungan data pribadi ini dapat menjamin hak warga negara
atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan
dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Sejalan dengan hal ini, Bank Dunia dengan peringkat ease of doing business-nya fokus pada
cepat dan ringkas prosedur dalam pemberian layanan kepada public. Oleh karena itu berbagai sektor
kehidupan berlomba memunculkan inovasi dengan bantuan teknologi informasi. Tidak ketinggalan
notaris sebagai pejabat public juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang memanfaatkan
teknologi informasi. UU Jabatan Notaris sudah menyebutkan konsep cyber notary walaupun belum
secara rinci dan tegas menguraikan mengenai konsep ini. Muhammad Farid Alwajdi mengulas
pengaturan cyber notary dalam naskahnya kali ini. Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif
Hidayah selanjutnya membahas mengenai penyelesaian sengketa untuk transaksi e-commerce dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Konsep online dispute resolution (ODR) diambil untuk dibahas
secara detil dalam tulisannya. Pengaturan ODR dalam UU AAPS dan PP mengenai e-commerce tetap
belum dapat menjawab kebutuhan pengaturan khusus dalam rangka memberikan epastian hukum
penyelesaian sengketa khususnya bagi e-commerce.
Dua naskah terakhir akan memberikan gambaran bagaimana perkembangan teknologi informasi
juga menyentuh sektor kekayaan intelektual dan lalu lintas. Dari sektor kekayaan intelektual, Mohamad
Rif’an dan Liavita Rahmawati mengemukakan mengenai kekosongan hukum pengaturan mengenai
user interface dan aesthetic impression dalam UU Desain Industri di Indonesia. Oleh karena itu, perlu
mengakomodir kebutuhan pengaturan tersebut dalam UU di bidang kekayaan intelektual. Sebagai
naskah penutup edisi kali ini, Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana memperkenalkan
pembaruan hukum dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia, dengan penerapan ETLE
(Electronic Traffic Law Enforcement). Penerapan ETLE telah sejalan dengan arahan pembangunan
hukum nasional sebagai upaya menghilangkan tindak pidana korupsi. Secara regulasi, pengaturan
mengenai ETLE sudah diakomodasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
Semoga beragam pemikiran yang terangkum dalam edisi ini yang berisi gagasan mengenai dukungan
hukum dan regulasi terhadap era industri 4.0 dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem
hukum nasional yang kuat dan mandiri.

Redaksi
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.
UDC: 34.021
H.R. Benny Riyanto
Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 161–181
Insan hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 ini.
Pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi.Tanpa adanya sistem informasi
dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak
akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. Tulisan ini membahas pembangunan
hukum yang berperspektif komunikasi dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan hukum
nasional, serta membangun sistem pendidikan hukum untuk pembangunan hukum nasional di era 4.0. Simpulan dari
pembahasan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pertama, Jika komunikasi terselenggara dengan
baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adapatif, dan akuntabilitasnya
menjadi terjaga dengan baik. Kedua, dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi
diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Pemerintah telah mengembangkan
beberapa aplikasi di bidang pembangunan hukum. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat
terwujudnya agenda pembangunan. Ketiga, pendidikan hukum harus mengarah pada pembentukan daya pikir kritis dan
kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dengan selalu mengacu
pada nilai-nilai Pancasila, serta dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0.
Kata Kunci: pembangunan, teknologi, informasi, komunikasi, Pancasila

UDC: 347.734
Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa
Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan
di Era Digital dan Teknologi
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 183–201
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek
kehidupan di era digital, tidak terkecuali pada sektor keuangan atau finansial. Salah satunya adalah penerapan teknologi
informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut sebagai financial technology (fintech). Bagi sektor keuangan,
inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Sehingga, secara inheren financial technology juga
bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Melalui metode yuridis normatif, akan dianalisis
skema pembayaran dengan istilah Buy Now, Pay Later (BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode
pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Metode BNPL yang seperti itu menunjukkan kemiripan dan kesamaan
dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam
bentuk kredit. Namun kesamaan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kesamaan menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam regulasi BNPL di Indonesia saat ini. Hal ini kemudian yang membuka celah akan berbagai potential issues dari
mekanisme skema pembayaran BNPL.
Kata Kunci: buy now pay later, fintech, kredit perbankan
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.
UDC: 347.755
Kornelius Benuf
Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat
Penyebaran Covid-19
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 203–217
Penyebaran Covid-19 mengakibatkan masyarakat yang memiliki pinjaman di lembaga pemberi pinjaman, kesulitan
membayar angsurannya. Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian
nasional, namun kebijakan tersebut tidak men-cover konsumen Fintech Peer to Peer Lending, hal ini menimbulkan
kekosongan hukum, karena konsumen Fintech Peer to Peer Lending tidak memiliki perlindungan hukum akibat
penyebaran Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran Covid-19 terhadap
konsumen Fintech, dan bagaimana urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech akibat
penyebaran Covid-19. Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang pencegahan Covid-19 dan literatur terkait,
dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan konsumen Fintech Peer to Peer Lending terkena
dampak penyebaran Covid-19, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, berupa stimulus yang diberikan
kepada penerima dan pemberi pinjaman Fintech Peer to Peer Lending.
Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, fintech peer to peer lending, covid-19

UDC: 348.972
Thalis Noor Cahyadi
Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech
Syariah
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 219–236
Salah satu inovasi layanan fintech syariah menjadi lebih efisien dan efektif adalah penggunaan tandatangan digital. Salah
satu penyedia tandatangan digital yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan fintech adalah PrivyID. Permasalahan
dalam riset ini ada tiga yakni bagaimana aspek hukum pengunaan tandatangan digital di Indonesia, bagaimana
keabsahan dan cara kerja tandatangan digital yang dikembangkan oleh PrivyID, dan bagaimana perusahaan fintech
syariah memanfaatkan tandatangan digital dalam transaksi bisnisnya. Riset ini dilakukan dengan studi lapangan melalui
observasi ke PrivyID serta wawancara tidak terstruktur dengan direksi PrivyID serta perusahaan fintech syariah. Hasilnya
adalah bahwa penggunaan tandatangan digital dalam transaksi keuangan telah diatur UU ITE serta aturan turunannya,
berupa POJK bahkan Fatwa DSN MUI. Produk PrivyID telah diakui oleh pemerintah baik oleh Kementerian Informatika,
Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan OJK. Ke depan diharapkan agar penggunaan tandatangan digital yang
merupakan hal baru perlu upaya sosialisasi di masyarakat terutama dalam sektor bisnis dan pemerintahan.
Kata Kunci: tandatangan digital, fintech syariah, regulasi
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.
UDC: 34.047
Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri
Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 237–256
Era revolusi industri 4.0 berdampak dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Pertumbuhan
pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan,
pemerintahan, dan komunikasi memicu problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Konstitusi
telah memberikan perlindungan data pribadi yang dioperasionalkan dalam beberapa Undang-Undang di berbagai
aspek. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perlindungan pribadi di Indonesia yang masih diatur secara parsial dalam
berbagai perundangan serta menjawab bagaimana kesiapan Indonesia dan urgensi pengaturan regulasi perlidungan
data pribadi serta memaparkan perbadingan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa berdasarkan General Data
Protection Regulation. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menganalisis
data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah legislator
perlu menyegerakan pengesahan Undang-Undang perlindungan data pribadi dengan melengkapi norma yang telah
disusun dalam RUU yaitu terkait pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, regulator, dan pengendali
(independent regulatory body) atau komisi pengawas perlindungan data pribadi.
Kata Kunci: perlindungan data pribadi, revolusi industri 4.0, GDPR

UDC: 34.03
Muhammad Farid Alwajdi
Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 257–274
Doing Business yang diterbitkan oleh Bank Dunia disebutkan ada peran notaris yang mempengaruhi indeks kemudahan
berusaha di Indonesia. Peran notaris antara lain dalam hal membuat akta perusahaan. Indeks kemudahan berusaha
menilai faktor prosedur dan waktu dalam menentukan skor kemudahan berusaha. Oleh karena itu, semakin cepat
dan ringkas prosedur yang diperlukan dalam membuat akta maka semakin naik pula indeks kemudahan berusaha.
Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan cyber notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga akan
berpengaruh terhadap indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan cyber notary untuk mendukung kemudahan berusaha adalah
dengan merubah Pasal 15 ayat (1) UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akta dan tanda tangan
diperbolehkan tanpa tatap muka (online). Dengan cara tersebut maka prosedur pembuatan akta dapat dipotong,
sehingga prosesnya kurang dari 1 (satu) hari.
Kata Kunci: kemudahan berusaha, cyber notary, akta notaris
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.
UDC: 34.037
Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah
Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa E-Commerce
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 275–294
Perkembangan masif teknologi informasi selama hampir tiga dekade terakhir mendorong peningkatan transaksi
e-commerce antar pihak hingga lintas batas. Peningkatan transaksi tersebut berpotensi terhadap peningkatan sengketa
e-commerce. Sebagai antisipasi terhadap isu ini, Online Dispute Resolution (ODR) diciptakan. Dimulai pada 1990-an,
ODR dianggap sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien, tanpa harus sidang tatap muka secara fisik (face-toface meeting), berbiaya relatif rendah, dan bisa mencakup pihak yang berbeda negara. Di tingkat regional, ODR menjadi
salah satu target keluaran dalam Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk Pelindungan Konsumen (ASAPCP) 2016-2025. Di
Indonesia, ODR sesungguhnya sudah mempunyai basis regulasinya, namun belum diatur secara spesifik. Meningkatnya
transaksi e-commerce yang dilakukan oleh warga Indonesia akhir-akhir ini tentu saja berpotensi meningkatkan sengketa.
Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi isu hukum dan kelembagaan terkait ODR sekaligus untuk mendorong
pengaturan yang khusus bagi ODR dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi transaksi e-commerce. Melalui metode
normatif yuridis, tulisan ini menganalisa perkembangan ODR di luar negeri, mekanisme penyelesaian sengketa ODR,
pengaturan ODR di Indonesia, peluang dan tantangan, serta merekomendasikan desain pengaturan atas ODR.
Kata Kunci: lintas batas, daring, transaksi, eksekusi putusan
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Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic
Impression
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 295–309
Berbagai macam bentuk HKI menciptakan banyak hukum untuk memenuhi Agreement on trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs). Salah satunya seperti pada hukum tentang desain industri. Dalam Perkembangannya,
permasalahan HKI tentang desain industri yang muncul yaitu berkaitan dengan User Interface atau UI. UI sendiri
berfungsi untuk menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. Kekosongan
hukum yang mengatur tentang UI mengakibatkan UI tidak dilindungi dalam hukum HKI Indonesia. Oleh karena itu
penulisan ini akan menjawab permasalahan tantangan pengaturan UI dalam UU Desain Industri dan perbandingan
pengaturan di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yang bersifat preskriptif. Pada akhirnya
dapat disimpulkan bahwa apabila melihat konstruksi dan melakukan perbandingan hukum HKI dengan negara lain
seperti Jepang, Malaysia, dan Inggris pengaturan UI terakomodir ada pada Aesthetic Impression, berbeda dengan
Indonesia yang justru menjelaskan fungsi menghasilkan produk namun tidak dijelaskannya tentang UI. Oleh karena itu
untuk menjamin kepastian hukum tentang UI perlu adanya perubahan UU Desain Industri agar perlindungan hukum
terhadap Desain Industri khususnya UI dapat terakomodir dan terjamin dengan baik, sehingga tidak adalagi kerugian
pada karya intelektual Pendesain.
Kata Kunci: desain industri, user interface, aesthetic impression  
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Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana
Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era
Digital
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 311–329
Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan
di Indonesia. Sebagai hal yang baru, ETLE terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE
dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan
dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam
pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang
berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Pendekatan
yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundangundangan dan pustaka yang terkait dengan penerapan ETLE dan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan ETLE sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era
digital saat ini. Selain itu, hukum lalu lintas jalan Indonesia juga relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai
mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa catatan
hukum penting yang perlu diperhatikan.
Kata Kunci: penegakan hukum elektronik, hukum lalu lintas jalan, pembangunan hukum
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H.R. Benny Riyanto
National Law Development in the 4.0 Era
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 161–181
Legal people need to be equipped with the ability to utilize information technology in this 4.0 industry era. Development
in the industrial era 4.0 is the empowerment of information technology resources. Without a good legal information
and communication system, the legal substance will be difficult to access by the public and criticized for its truth and
will not encourage the formation of a good legal structure and legal culture. This paper discusses law development with
the perspective of communication and information, the use of information technology in national law development,
and building a legal education system for national law development in the 4.0 era. This will be achieved, because
the legal system is becoming more adaptive, and its accountability is well maintained. Second, in the context of legal
development, the use of information technology is expected to be able to realize an orderly, simple and responsive
regulation. The government has developed several applications in the field of legal development. This application is
expected to simplify and accelerate the realization of the development agenda. Third, legal education must lead to the
formation of critical and creative thinking in interpreting the law to apply it to the cases it faces by always referring to
the values of Pancasila, as well as being equipped with the ability to utilize information technology in the industrial era
4.0.
Keywords: development, technology, information, communication, Pancasila

UDC: 347.734
Bayu Novendra and Sarah Safira Aulianisa
Buy Now, Pay Later’s Concept and Comparison with Banking Credits in Indonesia: an Inevitability in Digital
and Technology Era
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 183–201
The development of information and communication technology has had a significant impact in various aspects of life
in the digital age, including the financial or financial sector. One of them is the application of information technology in
finance which is generally referred to as financial technology (fintech). For the financial sector, technological innovation
is actually not a new phenomenon. So, inherently financial technology is also not a new development for the financial
services industry. Through the normative juridical method, payment schemes will be analyzed using the term Buy Now,
Pay Later (BNPL) as a financial facility that allows payment methods with installments without a credit card. Such BNPL
methods show similarities and similarities with the basic elements of bank credit such as trust, time period, level of risk,
and achievement in the form of credit. However, this similarity was not balanced with the similarity in applying the
precautionary principle in the current BNPL regulation in Indonesia. This then opens the gaps for various potential issues
of the BNPL payment scheme mechanism.
Keywords: buy now pay later, fintech, banking credit

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.
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Kornelius Benuf
Urgency of Legal Protection Policy on Consumers of Fintech Peer to Peer Lending Due to Covid-19 Spread
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 203–217
The range of Covid-19 has resulted in people who have loans at lending institutions, having difficulty paying installments.
The government responded to this by issuing a national economic stimulus policy. Still, the policy did not cover consumers
of Fintech Peer to Peer Lending, this created a legal vacuum, because consumers of Fintech Peer to Peer Lending did not
have legal protection due to the spread of Covid-19. The problem in this research is the impact of the range of Covid-19
on Fintech consumers and the urgency of legal protection policies for Fintech consumers due to the spread of Covid-19.
This problem will be discussed with the normative juridical research method. It uses secondary data, which consists of
primary legal material, namely the OJK regulations on Covid-19 prevention and related literature, analyzed descriptively
analytically. The study results concluded that consumers of Fintech Peer to Peer Lending are affected by the spread of
Covid-19, so they need to get legal protection, in the form of stimulus given to recipients and lenders of Fintech Peer to
Peer Lending.
Keywords: legal protection, consumer, fintech peer to peer lending, covid-19

UDC: 348.972
Thalis Noor Cahyadi
Legal Aspects of Digital Signatures to Improve Efficiency, Access and Quality of the Islamic Financial
Technology
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 219–236
One of innovation of Islamic fintech is using digital signature (DS). PrivyID is a DS provider that is applied by fintech
companies. The problems of this research is how legal aspects of DS, how legal aspects and worksytem of PrivyID,
and how Islamic fintech companies use DS in business transaction. This research is done by field and literature studies
through observation and interview. The result of this research is that DS is regulated by the Law of ITE and the rules
below it such POJK and Fatwa DSN MUI. PrivyID products is admited by the Government, BI and OJK. There are several
factors why is consumen of PrivyID using digital signature. Hopefully in the next term, the usage of digital signature as
a new method needs to be socialized in the community.
Keywords: digital signature, Islamic fintech, regulation
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Erlina Maria Christin Sinaga and Mery Christian Putri
The Legislation Formulation of Personal Data Protection in The Industrial Revolution Era 4.0
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 237–256
The industrial revolution era 4.0 has implied in the transformation of business process which support inovation and
eficiency. The significant growth number of internet user in a digital market from various sectors that is e-commerce,
e-education, e-health, e-government, and communication triggers problematic issue in the aspect of citizens’ personal
data protection. 1945 Constitution has stipulated the personal data protection norms which is nationalized in many
regulations from many aspects. This research will analize the personal data protection regulation in Indonesia that is
partially regulated and answer how Indonesia is prepared and the urgency of regulation personal data protection and
describe the comparative of personal data protection in European Union based on General Data Protection Regulation.
The methode of this research is normative juridical with library and statute approach which will analize secondary data
consisting of primary source of law and secondary source of law. This research results a conclusion that the legislator
needs to hasten the ratification of the Law on the personal data protection by completing the norms that have been
prepared in the Draft Bill, which is related to the establishment of institutions that function as supervisors, regulators,
and controller (independent regulatory body or the supervisory committee for personal data protection.
Keywords: personal data protection, industrial revolution 4.0, GDPR

UDC: 34.03
Muhammad Farid Alwajdi
The Urgency of Cyber Notary Regulation in Supporting Ease of Doing Business in Indonesia
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 257–274
Doing Business published by the World Bank, there is a notary role affecting the business ease index in Indonesia. The
role of the notary public is to make company deed. Doing Business assesses procedure and time factors in determining
the score. Therefore, the faster and more concise the procedure required to make the deed, the more higher the Ease
of Doing Business index is. This study examines the urgency of cyber notary arrangements in the Law of Notary Position
(UUJN) so that it will affect the ease of doing business index in Indonesia. This research uses normative-legal method.
The results of this study indicate that the cyber notary arrangement to support ease of doing business is to amend
Article 15 paragraph (1) of the UUJN so that the reading of deeds and signatures is permitted without being face-toface (online). In this way the procedure for making the deed can be cut, so that the process takes less than 1 (one) day.
Keywords: ease of doing business, cyber notary, notarial deed
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Muhammad Faiz Aziz and Muhammad Arif Hidayah
Specific Regulatory Arrangement on Online Dispute Resolution in Indonesia is Needed to Facilitate
E-Commerce Dispute Settlement
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 275–294
The massive development of information technology for almost three decades has led to an increase in e-commerce
transactions amongst people to cross-border ones. The increase in transactions has the potential to increase e-commerce
disputes. To anticipate this issue, Online Dispute Resolution (ODR) was created. Beginning in the 1990s, ODR is considered
as an efficient form of dispute resolution forum. ODR can be carried out without having to prepare face-to-face meetings
with a relatively lower cost and can include parties from different countries. At the regional level, ODR is one of the
outcome targets in the ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025. In Indonesia, ODR
actually already has its regulatory basis, but has not been regulated in a detailed manner. The increase in e-commerce
transactions carried out by Indonesians lately has certainly increased the potentials to increase future disputes. This
paper attempts to identify legal and institutional issues related to ODR as well as to encourage specific arrangements
for ODR and dispute resolution mechanisms for e-commerce transactions. Through juridical normative methods, this
paper analyzes the development of ODR in other countries, ODR dispute settlement mechanism, the regulation of ODR
in Indonesia, prospects and challenges as well as the regulatory framework design for ODR.
Keywords: cross-border, online, transactions, execution

UDC: 34.047
Mohamad Rif’an and Liavita Rahmawati
Renewal of the Industrial Design Law: the Challenge of Protecting User Interface and Comparison of
Aesthetic Impression Elements
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 295–309
Various forms of IPR create a lot of laws to fulfil the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs). One is like on the law about industrial design. In this development, the problem of IPR about industrial design
that emerged is related to User Interface or UI. The UI itself serves to incorporate concepts from interaction design,
visual design, and information architecture. The void of law governing the UI resulted in the UI not being protected
in Indonesia’s IP Law. This writing try to answer the problem of regulation regarding UI protecton in Design Industry
law and compare it with other countries. The method ini this writing is normative prescriptive method. The result is at
the construction and doing comparisons of the law of IPR with other countries such as Japan, Malaysia, and the UK,
the UI settings to Aesthetic Impression, indifferent with Indonesia which precisely explains the ” function of producing
products” but it does not explain about the UI. Thus, to ensure the legal certainty about the UI need to change The
Industrial Design Act, so the protection of the industrial design in particular UI can be accommodated and assured, so it
is not a disadvantage on the intellectual work of the designer.
Keywords: industrial design, user interface, aesthetic impression
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Dian Agung Wicaksono and Chryshnanda Dwilaksana
Electronic Road Traffic Law Enforcement as a Form of Legal Development in the Digital Era
Rechtsvinding Journal, Vol. 9 No. 2, August 2020, page 311–329
The implementation of ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is a new method in the enforcement of road traffic
law in Indonesia. As a new method, ETLE continues to experience improvements and improvements. Moreover, ETLE is
developed in the existing road traffic law regime, so that there can be certain contact with other legal aspects in road
traffic law enforcement. This research tries to explain existence of ETLE in the development of Indonesian road traffic
law in the digital era and compatibility of road traffic laws in Indonesia responding to ETLE as a new mechanism in road
traffic law enforcement. This research uses the normative-legal method, by analyzing secondary data in the form of laws
and libraries related to the application of ETLE and road traffic law in Indonesia. The results indicate that the existence
of ETLE is in line with the direction of the development of Indonesian national law, especially in the current digital era.
Indonesia’s road traffic law is founded relatively compatible with the application of ETLE as a new mechanism in road
traffic law enforcement in Indonesia. However, some legal aspect need to be addressed.
Keywords: electronics law enforcement, road traffic law, law development
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Abstrak
Insan hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 ini. Pembangunan
di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi.Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi
hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong
terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. Tulisan ini membahas pembangunan hukum yang
berperspektif komunikasi dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan hukum nasional, serta
membangun sistem pendidikan hukum untuk pembangunan hukum nasional di era 4.0. Simpulan dari pembahasan
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pertama, Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka
tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adapatif, dan akuntabilitasnya menjadi
terjaga dengan baik. Kedua, dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan
dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Pemerintah telah mengembangkan beberapa aplikasi
di bidang pembangunan hukum. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat terwujudnya agenda
pembangunan. Ketiga, pendidikan hukum harus mengarah pada pembentukan daya pikir kritis dan kreatif dalam
menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dengan selalu mengacu pada nilai-nilai
Pancasila, serta dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0.
Kata Kunci: pembangunan, teknologi, informasi, komunikasi, Pancasila
Abstract
Legal people need to be equipped with the ability to utilize information technology in this 4.0 industry era. Development
in the industrial era 4.0 is the empowerment of information technology resources. Without a good legal information
and communication system, the legal substance will be difficult to access by the public and criticized for its truth and
will not encourage the formation of a good legal structure and legal culture. This paper discusses law development with
the perspective of communication and information, the use of information technology in national law development, and
building a legal education system for national law development in the 4.0 era. This will be achieved, because the legal
system is becoming more adaptive, and its accountability is well maintained. Second, in the context of legal development,
the use of information technology is expected to be able to realize an orderly, simple and responsive regulation. The
government has developed several applications in the field of legal development. This application is expected to simplify
and accelerate the realization of the development agenda. Third, legal education must lead to the formation of critical and
creative thinking in interpreting the law to apply it to the cases it faces by always referring to the values of Pancasila, as
well as being equipped with the ability to utilize information technology in the industrial era 4.0
Keywords: development, technology, information, communication, Pancasila
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A. Pendahuluan
Pada dasarnya hukum bergerak dinamis
seiring dengan perkembangan masyarakat.
Dengan demikian hukum harus dapat dapat
memberi ruang gerak bagi perubahan
(tempora mutantur, nos et mutamur in Illis1),
dan bukan sebaliknya, menghambat usahausaha pembaruan karena semata-mata
ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks.
Dalam konteks inilah konsep Negara Hukum
menghadapi tantangan besar di kalangan
generasi milenial dalam era digital ini, karena
di satu sisi harus mengakomodir dinamika
yang sangat cepat di masyarakat, namun di
sisi yang lain harus mampu pula menjaga
dan merawat nilai-nilai adiluhung dalam
kehidupan berbangsa dan benegara yang
mengkristal dalam Pancasila.
Seperti yang sudah kita pahami bersama,
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara
tegas menyatakan: ”Negara Indonesia
adalah negara hukum.” Negara hukum
yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1
ayat (3) UUD UUD NRI 1945 adalah negara
yang menegakkan supremasi hukum untuk
mewujudkan kebenaran dan keadilan, di
mana di dalamnya tidak ada kekuasaan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini dipertegas dalam Penjelasan UUD
NRI 1945 yang mengatakan bahwa ”Negara
Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat),
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machsstaat)”. Negara Hukum Indonesia tidak
sekedar diilhami oleh ide dasar rechtsstaat
namun juga rule of law.
1

2
3
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Dalam rechtsstaat, dasar kewibawaan
kenegaraan (de grondslag van statelijk gezag)
diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan
kewibawaan kenegaraan dalam segala
bentuknya ditempat dibawah kekuasaan
hukum. Rechtsstaat mengandung unsur-unsur
persamaan di depan hukum, dapatnya setiap
orang mempertahankan diri dalam semua
situasi yang layak, adanya kesempatan yang
sama bagi warga negara yang berhak untuk
mencapai semua jabatan kenegaraan, dan
adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.
Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum
yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’
itu mencakup empat elemen penting, yaitu:2
Perlindungan hak asasi manusia; Pembagian
kekuasaan;
Pemerintahan
berdasarkan
undang-undang; dan Peradilan tata usaha
Negara. Sedangkan ”Rule of Law” sejak awal
telah membedakan formalita aturan hukum
yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan
yang dikandungnya. A.V. Dicey menguraikan
adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara
Hukum yang disebutnya dengan istilah ”The
Rule of Law”, yaitu:3 Supremacy of Law;
Equality before the law; dan Due Process of
Law.
Dari kedua konsep ini terlihat bahwa
terdapat persamaan dan perbedaan konsep
rechtsstaat dengan konsep rule of law.
Persamaannya yaitu pada dasarnya kedua
konsep itu mengarahkan dirinya pada satu
sasaran yang utama, yakni pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Indonesia mengakomodir kedua konsep ini

Tempora mutantur, nos et mutamur in Illis merupakan ungkapan Latin yang memiliki makna ”zaman berubah dan
kita juga berubah bersamanya”. Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and
Technology (REKA 2018). Diakses dari https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910.
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Majalah Hukum Indonesia, hlm.1.
Ibid.
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dan melahirkan sebuah konsep Negara hukum
tersendiri. Negara hukum Indonesia memiliki
ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila
harus diangkat sebagai dasar negara dan
sumber dari segala hukum. Oleh karena itu
maka negara hukum Indonesia dapat pula
dinamakan negara hukum Pancasila. Dari
pandangan di atas, terlihat bahwa meskipun
dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah
rechtsstaat, namun konsep rechtsstaat yang
dianut oleh negara Indonesia bukan konsep
negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan
bukan pula konsep rule of law dari Inggris
(Anglo-Saxon), melainkan konsep negara
hukum Indonesia adalah negara hukum
Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai
ketuhanan, kebhinekaan dan gotong royong.
Pembangunan hukum sebagai salah
satu katalisator pembangunan bangsa perlu
ditopang dengan sistem hukum nasional yang
mantap dengan bersumber pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hal ini perlu didukung
oleh sistem pendidikan dan insan-insan hukum
untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang
tidak sekedar dibekali ilmu yang baik, tetapi
juga memiliki integritas diri yang adil, jujur,
dan humanis4.
Sistem Hukum Nasional pada dasarnya
adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh
Indonesia yang meliputi semua unsur
yang meliputi materi, struktur, dan budaya
hukum, yang antara satu dengan yang lain
saling bergantung dan yang bersumber dari
Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI 1945.
Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 17
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

4

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diubah dengan UU No.15 Tahun 2019.
Hal ini sejalan dengan konsepsi
pembangunan hukum dalam UU No. 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, di mana pembangunan
hukum dimaknai sebagai: 1) Pembangunan
Materi Hukum; 2) Pembangunan Struktur
hukum termasuk aparat hokum; 3)
Pembangunan Kesadaran dan budaya hokum;
4) Pembangunan Sarana dan prasarana.
Dalam Pembangunan struktur hukum dan
aparatur didorong pemanfaatan teknologi
informasi dalam bentuk e-government,
e-procurement, e-business dan cyber law.
Selain akan menghasilkan pelayanan publik
yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah,
juga akan meningkatkan diterapkannya
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang
baik. Pada prinsipnya sasaran pembangunan
di era industri 4.0 adalah pemberdayaan
sumber daya teknologi informasi. Tanpa
adanya sistem informasi dan komunikasi
hukum yang baik, maka substansi hukum akan
sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya
dan tidak akan mendorong terbentuknya
struktur hukum dan kebudayaan hukum yang
baik.
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa
regulasi dan kebijakan untuk mendorong
program ini, di antaranya adalah:
1. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government;
2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012
tentang Jaringan dan Informasi Hukum
Nasional;

Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum
Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.
Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0 (H.R. Benny Riyanto)

163

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Secara Elektronik;
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia.
Untuk
merespon
globalisasi
dan
perkembangan teknologi informasi maka
pembangunan sumber daya hukum perlu
diarahkan pada pengembangan individu dalam
pengusahaan pengetahuan (knowledge),
ketrampilan (skill) dan sikap (attitude) yang
berpijak pada realitas sosial, dan budaya yang
sangat beragam (multikultural). Oleh karena
itu, maka pendidikan hukum harus diarahkan
agar para mahasiswa dapat memecahkan
masalah hukum, dengan berpikir analitis
dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk
menerapkannya pada kasus-kasus yang
dihadapinya.5 Pembangunan hukum perlu
dibarengi dengan ”re-orientasi pendidikan
hukum” menjadi ”professional school”.6
Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau
juga harus merespons dan menyesuaikan
(adaptasi) dengan persinggungan budaya
masyarakat sekitar, dan dapat merespons
perubahan sosiokultural masyarakat dan
menstransformasikan nilai-nilai budaya yang
berwatak Pancasila.7 Hal ini selaras dengan
Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT

5

6

7
8
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Ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia pada
sidang bersama DPD-DPR tanggal 16 Agustus
2019 disampaikan bahwa perlu ”strategi baru
harus diciptakan untuk menghadapi disrupsi
di era 4.0”.
Dengan demikian, pembangunan sistem
hukum nasional yang dijiwai dengan nilainilai Pancasila ini perlu dilengkapi dengan
kemampuan
memanfaatkan
teknologi
informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini.
Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan
pertukaran data terkini dalam teknologi
pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan,
dan komputasi kognitif.8 Perkembangan
teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya
peran-peran manusia yang tergantikan oleh
kehadiran robot cerdas, dianggap dapat
mendegradasi peran manusia. Hal ini yang
melatar belakangi lahirnya Society 5.0 yang
diperkenalkan di Kantor Perdana Menteri
Jepang pada hari Senin, 21 Januari 2019.
Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan
(artificial intelligence) akan mentransformasi
big data pada segala sendi kehidupan serta
akan menjadi suatu kearifan baru, yang
akan didedikasikan untuk meningkatkan
kemampuan manusia membuka peluangpeluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini
akan membantu manusia untuk menjalani

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, tentang reformasi pendidikan dalam rangka
pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan
keputusan (decision making process), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanan
kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli
hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa
dan pembangunan (pembinaan hukum). Lebih jauh lihat Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan
Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 24-25.
Lihat juga ”Tujuan Pendidikan Hukum: Akademis atau Profesi?-Perdebatan Lama Tanpa Awal dan Akhir” dalam
Mardjono Reksodiputro (2014),Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta:Komisi Hukum Nasional, hlm.279 284.
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36.
Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 161–181
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kehidupan yang lebih bermakna. Hal ini
mengingatkan kita pada pendapat Geery
Spence, seorang advokat senior Amerika
Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi
ahli hukum profesional, jadilah manusia
berbudi luhur (evolved person) lebih
dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya
akan menjadi monster dari pada malaikat
penolong.9
Dari latar belakang di atas, perlu dielaborasi
lebih jauh bagaimana pembangunan Hukum
yang berperspektif komunikasi dan informasi,
bagaimana pemanfaatan teknologi informasi
dalam pembangunan hukum nasional, serta
bagaimana membangun sistem pendidikan
hukum untuk pembangunan hukum nasional
di era 4.0.

B. Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan latar
belakang di atas, penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif.10 Sebagai suatu penelitian yuridis
normatif, maka penelitian ini berbasis pada
analisis terhadap norma hukum, baik hukum
dalam arti law as it is written in the books
and statutes (dalam literatur dan peraturanReferensi
juga
perundang-undangan).11
diperoleh dari dokumen lain yang terkait
seperti hasil penelitian sebelumnya, seminar

9

10

11
12

13

dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal
ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai
media, baik cetak maupun elektronik. Tradisi
penelitian dengan menggunakan laporan
media massa, khususnya surat kabar dan
internet, semakin berkembang pesat selama
beberapa dasawarsa terakhir, terutama di
bidang kajian tindakan kolektif dan gerakan
sosial.

C. Pembahasan
1. Pembangunan
Hukum
Dalam
Perspektif Komunikasi dan Informasi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sangat pesat telah membawa
dampak kepada tingkat peradaban manusia
yang membawa suatu perubahan besar dalam
membentuk pola dan perilaku masyarakat.12
Perubahan ini semakin menguat dengan
semakin berkembangnya teknologi informasi
sebagai suatu teknologi yang berhubungan
dengan pengolahan data menjadi informasi
dan proses penyaluran data/informasi
tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.13
Hal ini perlu direspon secara positif termasuk
dalam wilayah hukum. Pengelolaan hukum
dengan memanfaatkan teknologi informasi
diharapkan dapat memaksimalkan peran
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Ibid.
Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1)asas-asas hukum, (2) sistematik
hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh
tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian
Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hlm.15
Ronald Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring,1973), hlm. 250.
Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global), (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11. Bandingkan dengan Liestiarini Wulandari dkk, Dokumen Pembangunan
Hukum Nasional, (Jakarta: BPHN, 2018) hlm.78.
Richardus Eko Indrajit, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Gramedia,
2000), hlm. 12.Bandingkan dengan Liestiarini Wulandari ibid. hlm.78.
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Perlu dicermati bahwa Internet sebagai
suatu sistem elektronik global adalah
perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi
telekomunikasi, media dan informatika
(”Telematika”).14 Selain dapat menstimulus
perkembangan peradaban suatu bangsa dan
perekonomiannya, sesungguhnya Internet
juga merupakan perwujudan dari kepentingan
kapitalisme global (neo-liberalism). Dengan
keberadaan internet sebagai jalan raya
informasi (information highway), struktur
kapitalisme telah berubah menjadi bentuk
digital, dari bentuk file-folder menjadi bentuk
binary digit (bit) dalam jaringan-jaringan
komunikasi global. Demikian pula halnya
dengan sistem hukum yang berupa lawhierarchy juga seakan berubah menjadi suatu
jaringan kerja network yang terdistribusi
dalam bentuk informasi dan dokumentasi
hukum yang bernilai ekonomis. Hal tersebut
kemudian menjadi keunggulan kompetitif
bagi para penghimpun dan penyelenggara
jasa informasi hukum berikut sistem aplikasi
yang dikembangkannya.
Seiring dengan konvergensi teknologi,
pada faktanya sistem hukum yang berlaku
sekarang ini juga tengah mengalami proses
konvergensi yang terjadi akibat interaksi
pergaulan bangsa-bangsa di dunia.15 Secara
14

15
16

17
18
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tidak langsung sistem hukum yang berlaku
sekarang ini juga merupakan wujud dari
sistem komunikasi antar manusia dan antar
bangsa. Untuk memahami hal ini, perlu dirujuk
pemikiran hukum yang memandang hukum
dari perspektif sistem komunikasi yakni
Antony Allott16, dan Jurgen Habermas17 yang
melihat hukum dari theory of communicative
action.
Anthony Allot memandang hukum
sebagai sistem yang merupakan hasil dari
proses komunikasi, oleh karena itu hukum
menjadi subyek bagi persoalan yang sama
dalam memindahkan dan menerima pesan,
seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang
membedakan hukum adalah keberadaan
sebagai fungsi yang otonom dan membedakan
kelompok sosial atau masyarakat politis.
Ini dihasilkan/dikenakan oleh mereka yang
mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang
sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik
kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum
tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi
juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan
proses.18
Dalam melakukan analisis terhadap hukum
(peraturan atau norma dari sistem tertentu)
dari sistem komunikasi, Allots melihat
bahwa perbedaan antara norma-norma

Perwujudan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara fisik adalah terbangunnya jaringan sistem
informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasiskan sistem komputer, baik dalam lingkup intra
jaringan (Intranet) maupun antar jaringan (Internet), yang pada sisi halusinasi komunikasi virtualnya disebut
juga sebagai Cyberspace.Lebih jauh lihat Liestiarini Wulandari dkk, ibid.hlm.145.
Peter de Cruz., Comparative Law in a Changing World (2nd ed.)., London: Cavendish publishing Limited, 1999.
P.481-495. Lihat juga Liestiarini Wulandari dkk, ibid. hlm. 246.
Anthony Allott. ”the Effectiveness of Law” Valpraiso University Law Review, Winter 1981 Volume 15 Number
2, dalam diktat Hukum dan Pembangunan (bahan diskusi program magister hukum), Prof. Erman Rajagukguk,
Jakarta: UI Pascasarjana, 2006. hlm.242.Lihat juga Liestiarini Wulandari dkk, ibid.
Jurgen Habbermas, Between Facts and Norms, Cambridge: Polity Press, 2006. p.151-166. Lihat juga Liestiarini
Wulandari dkk, ibid.
Anthony Allots, The Limits of Law, London: Butterworths, 1980. hlm.5 sebagaimana dikutip dalam buku Prof. DR.
H.R Otje Salman S. SH., dan Anton F. Susanto SH, M.HUM., Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka
Kembali., Bandung: Refika Aditama, 2004.,  hlm.95.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 161–181
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yang diucapkan dan yang tidak diucapkan.
Suatu norma yang tak terucapkan bersifat
laten, sekalipun belum terucapkan namun
memancing tindakan-tindakan pelaksanaan.
Dalam hal ini perlu dibedakan antara normanorma yang tidak terlihat (hantu norma
yang tidak pernah disebarluaskan oleh suatu
kekuasaan) dan norma-norma yang gagal,
norma yang telah diumumkan dalam bentuk
yang tegas dan jelas, atau hanya menarik
sedikit atau sama sekali kosong dalam
pelaksanaanya.19
Allots juga menjelaskan tentang batasanbatasan dari keefektifan hukum, dimana akan
ada semacam kesulitan untuk mengukur
mutu keefektifan tersebut. Keefektifan
dimaksudkan dalam batas-batas singkat
pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat
persoalan dalam memutuskan apakah ukuran
bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti
juga kemampuan yang dilarang.
Sumber kelemahan lain yang sama
terlihat dalam kurangnya pengawasan dan
pelaksanaan norma-norma yang disebabkan
tidak adanya umpan balik yang cukup dalam
sistem undang-undang yang sah. Allots
menyatakan bahwa hukum tidak akan bekerja
dengan baik jika tidak sesuai dengan konteks
sosialnya. Dengan mencontohkan Inggris,
Allots menjelaskan bahwa ”penyesuaian
hukum untuk merubah kondisi-kondisi
sosial adalah bagian pekerjaan dari kerjanya

19
20
21

melalui penegasan kembali batasan-batasan
instrumen yang sah”.20
Sementara itu, Jurgen Habermas21
mendasarkan pendapatnya atas konsep
rasionalitas yang melatarbelakangi suatu
tindakan komunikasi. Pertama, ”Tindakan
Rasionalitas Instrumental Kognitif” yang
bertujuan untuk mencapai tujuan privat yang
ditentukan; dan kedua adalah ”Tindakan
Rasionalitas Komunikatif” yang ditujukan
untuk mencapai pemahaman bersama. Satu
hal yang perlu dicatat adalah komunikasi yang
dilakukan tidak hanya verbal/suara (speechacts) melainkan juga dalam bentuk tandatanda ataupun simbol-simbol sepanjang hal
tersebut adalah melalui suatu bahasa yang
dilandasi oleh suatu agumentasi rasional.
Habermas menganalisa kondisi argumen
tasi rasional dalam tindakan komunikatif de
ngan dasar pembedaan antara klaim validitas
yang implisit dan eksplisit. Ia membedakan
sebagai berikut: (i) tipe pertama yang implisit
adalah bentuk pembicaraan yang telah tertata
dan komperhensif membuat klaim objektif
ke arah suatu kebenaran, normatif klaim
atas hak, klaim ekspresif dan evaluatif atas
keotentitakan dan kejujuran; sedangkan (ii)
tipe kedua adalah yang eksplisit, yakni wacana
teoritis terhadap suatu kebenaran, wacana
moral-praktis terhadap hak, kritik estetik
terapis terhadap otentisitas dan kejujuran.
Ia membedakan antara kehidupan (lifeworld)
dan sistem. Menurutnya ada dua tema, yakni

Ibid.
Ibid.
Mathieu Deflem (ed.)., Habermas Modernity and Law, London:   Sage Publications, 1996., hlm.1. [Habermas’s
theory of communicative action fundamentally rests on distinction between two concept of rationality that shape
knowledge to guide action. First, cognitive instrumental rationality conducts action that aims at the successf
realization of privately defined goals. Second, communicative rationality underlies action that is aimed at mutual
understanding, conceived as a process of reaching agreement between speaking subjects to harmonize their
interpretation of the world.]
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(i) pemisahan gradual antara sistem dan
kehidupan, dan (ii) kolonisasi sistem pada
kehidupan.22
Dalam kehidupan sehari-hari ia melihat
ada 3 attitude komunikasi, yakni (i)
tindakan komunikasi yang di luar kelaziman/
sirkumstansi yang ada (ii) tindakan yang
sesuai dengan kelaziman masyarakat, dan (iii)
tindakan ekspresif yang individual. Turunan
dari hal ini adalah kultur, masyarakat dan
personalitas. Berdasarkan attitude komunikasi
baik dalam kehidupan sehari-hari maupun
dalam sistem tertentu akan terlihat manakah
yang merupakan suatu fakta (facticity) dan
manakah yang merupakan suatu norma
(norms). Esensi dari pembedaannya adalah
penentuan facticity dan validity dari hukum.
Hal inilah yang akan menjadi landasan dalam
menentukan suatu legitimasi hukum dalam
masyarakat.
Dalam theory of communicative action,
Habermas mengembangkan dua pendekatan
hukum dalam proses rasionalitas kemasya
rakatan (societal rationalization). Pertama,
pemisahan hukum dari moral adalah hal yang
krusial untuk membedakan antara sistem
dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, proses
hukum membantu menjelaskan manifestasi
terkini dari sistem kolonisasi kehidupan di
masyarakat barat. Habermas melihat bahwa
suatu hukum modern dibentuk oleh suatu
sistem norma-norma yang bersifat koersif,

22
23
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positif dan jaminan terhadap kebebasan. Ia
didukung oleh ancaman suatu sanksi yang
akan diterapkan oleh pemerintah namun
tetap dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat
untuk mendapatkan kesamaan perlakuan
dihadapan hukum. Legitimasi terhadap hukum
positif tidak tergantung lagi pada ketingggian
nilai moral melainkan lebih kepada opini
rasional dan tujuan/kehendak pembentukan
hukum (will-formation) itu sendiri.
Relevansi penerapan teori ini dalam
lingkup sistem elektronik dan/atau cyberspace
adalah keberadaan sistem ini tumbuh dari
aktivitas komunikasi antara penggunanya,
karenanya perlu adanya pemisahan kajian
antara perkembangan sistem teknologi yang
mendasari keberadaan arsitektur internet
dan keberadaan tujuan komunikasi antara
pengguna untuk mempertemukan ke
pentingannya, dimana interaksi kepentingan
itulah yang sebenarnya akan menentukan
batasan perkembangan hukumnya.
Selanjutnya, terkait dengan keberadaan
sistem komunikasi global, kita perlu juga
mencermati teori tentang Hukum Global
dalam
Pendekatan
sistemik-sibernetik
(Systemic-Cybernetic
Approach)
yang
dilakukan oleh Ernesto Gruin. Menurut
Ernesto Gruin, Globalisasi adalah suatu
fenomena cybernetics23 karena melibatkan
banyak inter-relasi dan mekanisme umpan
balik. Jadi, secara konseptual, epistemologikal

Reza Banakar dan Max Travers (ed.), An Introduction to Law and Social Theory, Oxford: Hart Publishing.
Cybernetics berasal dari kata latin/Greek (kybernetes), yang pertama kali dikemukakan oleh matematikawan
Norbert Wiener sebagai teori tentang ilmu komunikasi dan kontrol dari suatu mahluk hidup dan mesin, yang
sekarang diterapkan juga kepada manusia dan masyarakat. Teori ini tumbuh dan manusia dari teori informasi
yang dikemukakan Shannon yang ditujukan untuk mengoptimalkan transmisi informasi melalui saluran-saluran
komunikasi yang ada dan konsep penggalangan umpan balik yang digunakan dalam sistem rekayasa kendali
(engineering control system). Dalam bentuk inkarnasinya yang sekarang dikenal pula ”second-order cybernetics”,
yang menekankan pada bagaimana cara si pemerhati (observers) mengkonstruksikan model-model dari sistem
yang saling berinteraksi (lihat juga pemikiran tentang constructivism).
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 161–181
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dan metodologikal, globalisasi adalah alat
penerapan dari General System Theory
dan Cybernetics yang digunakan untuk
mempelajari fenomena yang lama dan yang
baru, khususnya globalisasi hukum dan
manifestasi derifatifnya.24
Dalam General System Theory, suatu
sistem dapat dikatakan sebagai suatu
entitas yang otonomi (autonomous entity)
jika mempunyai tingkatan kepastian secara
permanen dan terdiri atas elemen yang
berinterrelasi membentuk struktural dan subsub sistem fungsional.25 Ketentuan internal
dapat membuat sistem beradaptasi terhadap
vasiasi-variasi lingkungan yang spesifik dengan
batasan stabilitas tertentu. Lebih jauh lagi
suatu sistem adalah suatu entitas fungsional
yang tidak dapat dipecahkan menjadi bagianbagian yang independen.26
24

25

26

27

Sementara pada teori Cybernetics yang
menjadi fokus adalah studi terhadap kontrol
dan regulasi terhadap sistem. Hal ini adalah
bagian yang integral dengan General Systems
Theory dimana prinsip-prinsipnya sangat
membantu dalam memahami cara kerja
suatu sistem yang komplek. Konsep ini jangan
dirancukan dengan ilmu komputer yang
hanyalah satu bagian kecil dari isu yang lebih
besarnya. Pencetus teori ini, Norbert Wiener,
mengemukakan bahwa tujuan cybernetics
adalah mengembangkan bahasa dan teknikteknik yang terkait yang dapat memungkinkan
untuk terjadinya kendali dan komunikasi
terhadap permasalahan-permasalahan secara
umum. Satu kata kunci dari teori ini adalah
keberadaan ”feedback”.27 Tanpa komunikasi
tidak ada keteraturan, dan tanpa keteraturan
tidak akan ada kesatuan. Hal ini tidak hanya

Pandangan umum terhadap konsep utama yang melibatkan General System Theory dan Cybernetics sebenarnya
adalah mendahului pembicaraan tentang globalisasi dimana General System Theory adalah reorientasi dari
pemikiran dan pandangan global yang terlahir dari pendekatan sistemik sebagai paradigma baru keilmuan.
Tujuan utama dari General Systems Theory adalah (i) untuk melakukan investigasi analogi, parallelism,
kesamaan/similarities, korelasi/correlations, dan isomorphisms dari konsep-konsep, hukum dan model-model
ilmu sains. (ii) untuk memajukan transfer pengetahuan antara ilmu-ilmu sains, (iii) untuk meningkatkan
pengembangan dan formulasi model teoritikal yang dalam bidang-bidangnya mempunyai kelemahan dan (iv)
untuk memajukan kesatuan dalam keilmuan (the unity of science) dan mencoba menyeragamkan bahasa dalam
ilmu pengetahuan.
Setiap sistem akan mempunyai dua aspek yang dapat dipisahkan dan bersifat komplementer: 1) structural-static,
dan 2) functional-dynamic. Struktur adalah suatu keteraturan dimana komponen-komponen terdistribusi dalam
sistem. Setiap komponen diletakkan dalam sistem menurut fungsi-fungsinya. Struktur dan Fungsi adalah dua hal
yang saling komplementer, dimana tanpa struktur maka suatu fungsi akan hilang. Pendekatan diachronic kepada
sistem adalah berfokus kepada struktur fungsi, sedangkan pendekatan synchronic berfokus kepada struktur itu
sendiri. Keduanya bersifat saling terintegrasi.
General Systems Theory tidak mempelajari sistem berdasarkan komponen dasarnya tetapi lebih kepada aspek
internal organisasi, interelasi resiprokal, level hierarkis, kapasitas pengubah dan adaptasi, penahanan identitas,
otonomi, hubungan antar komponen, pola organisasi dan aturan-aturan perkembangan, atau pertumbuhannya,
pola destruksi dan sebagainya. Satu aspek kunci dari teori ini adalah mempelajari sistem dengan memperhatikan
keterhubungannya dengan lingkungan secara internal maupun eksternal dari elemen-elemennya. Tidaklah
mungkin memisahkan komponen suatu sistem tanpa menghancurkan esensinya ataupun kesatuannya.
Secara keseluruhan suatu sistem adalah super-ordinate dari komponen-komponennya, dan karena ia adalah
suatu entitas tersendiri yang mempunyai karakteristik inherent maka ia dapat dikatakan berbeda dari setiap
karakteristik komponen-komponennya.
Mekanisme umpan balik dapat berbentuk negatif, positif, atau diantaranya (compensated). Suatu umpan balik
adalah negatif bila perubahan yang dilakukan adalah bermasalah dan kurang bermanfaat, dan suatu umpan
balik adalah positif bila hal yang terjadi adalah perbaikan dan manfaat. Terlepas apakah umpan balik itu
positif atau negatif, maka tentunya sistem yang telah ada akan menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan
harapan masyarakatnya apabila ada kepastian pemrosesan umpan balik tersebut. Akhirnya dengan sendirinya
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berlaku dalam ilmu fisik dan biologi melainkan
juga dalam sistem kemasyarakatan sebagai
berikut:
A very important—almost crucial—concept
in cybernetics is feedback. Its importance
lies in the fact that all components of a
systemic unit must communicate among
themselves in order to build coherent
interrelationships. Without communication
there is no order, and without order there
is no unity. This is true not only in physics
but in biological and sociological systems
as well.

Bila teori ini dikaitkan dengan pemben
tukan hukum dan sosialisasinya, maka akibat
kesenjangan komunikasi dan/atau tidak
tersebarnya informasi hukum kepada publik,
akan mengakibatkan ketidakefektifan hukum
karena masyarakat tidak mengetahui hukum
yang berlaku, yang akhirnya juga berarti tidak
ada kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan
otomatis tidak tercipta suatu keteraturan
hukum ataupun ketertiban (order). Namun
sebaliknya, jika komunikasi terselenggara
dengan baik maka tujuan hukum tersebut
akan tercapai, karena sistem hukum menjadi
semakin adapatif, dan akuntabilitasnya
menjadi terjaga dengan baik karena
”transparency” dan partisipasi masyarakat
yang telah memberikan tanggapan negatif
yang akan berubah menjadi respon positif.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam
Pembangunan
Hukum
Nasional
Dalam konteks pembangunan materi
hukum, pemanfaatan teknologi informasi
diharapkan dapat mewujudkan regulasi
yang tertib, sederhana dan responsif. Tertib

artinya bahwa dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus dilakukan ber
dasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik, sebagaimana
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No.
15 Tahun 2019, yang meliputi: (1) kejelasan
tujuan; (2) kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan; serta (4)
dapat dilaksanakan.
Sederhana dalam hal ini adalah kuantitas
regulasi yang rasional, dan dengan perumusan
yang mudah dipahami dan dioperasionalkan.
Hal ini sesuai dengan pokok pikiran bahwa
semakin banyak regulasi maka tingkat
kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin
rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat
kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan
responsif dimaksudkan sebagai proses
pembuatannya bersifat partisipatif, yakni
mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi
masyarakat melalui kelompok-kelompok
sosial dan individu di dalam masyarakat.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
sebagai salah satu unsur Pemerintah di bidang
pembangunan hukum telah mengembangkan
beberapa aplikasi yang terkait dengan
proses legislasi seperti: 1) Jaringan Dokumen
Informasi Hukum Nasional (JDIHN.id) yang
diharapkan sebagai pusat jaringan untuk
penghimpunan
semua
dokumen
dan
informasi hukum dari semua instansi yang
ada baik Kementrian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Lembagan Non Struktural,
Pemerintahan Daerah; 2) Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum (SIDBankum),
yaitu aplikasi untuk memberikan layanan

kesenjangan antara anggota masyarakat akan semakin terkikis dari hari ke hari dan pada saatnya tidak ada lagi
kesenjangan antara anggota masyarakat itu.
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permohonan, verifikasi, dan pencairan
dana bantuan hukum, verifikasi akreditasi,
dan Monev bantuan hukum; 3) Legal Smart
Channel (LSC) sebagai sarana komunikasi dan
sosialisasi, atau penyuluhan hukum; serta
merintis aplikasi ”Evaluasi Database (EVADATA)
Hukum, yang merupakan aplikasi berbasis
web yang digunakan untuk mempermudah
evaluasi peraturan perundang-undangan agar
selaras dengan kepentingan nasional yang
diukur dengan 6 (enam) Dimensi. Instrumen
penilaian ini mencakup 6 dimensi penilaian.
Penilaian yang dilakukan mencakup: Pertama,
Dimensi Pancasila; kedua, Dimensi Ketepatan
Jenis Peraturan Perundang-Undangan; ketiga,
Dimensi Disharmoni Pengaturan; keempat,
Dimensi Kejelasan Rumusan; kelima, Dimensi
Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan
Perundang-undangan yang Bersangkutan;
serta keenam, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan.
Aplikasi ini diharapkan dapat memper
mudah dan mempercepat agenda Presiden
Joko Widodo, yang salah satunya adalah
memprakarsai pembentukan 2 (dua) undangundang Omnibus Law. Pertama, UndangUndang tentang Cipta Lapangan Kerja. Kedua,
Undang-Undang tentang Pemberdayaan
UMKM. Masing-masing Undang-Undang
tersebut akan sekaligus merevisi beberapa
Undang-Undang baik yang menghambat pen
ciptaan lapangan kerja maupun menghambat
pengembangan UMKM di Indonesia.
Omnibus Law merupakan sebuah metode
untuk membuat membentuk regulasi atau
Undang-Undang yang terdiri dari banyak
substansi atau materi pokok untuk tujuan
tertentu guna menyimpangi suatu norma
peraturan. Omnibus Law telah banyak
diterapkan di beberapa Negara antara lain

dari Kanada, Amerika Serikat, Jerman, dan
bahkan Negara berkembang seperti Suriname
memanfaatkan teknik ini untuk memperbaiki
regulasi-regulasi dinegaranya dalam rangka
meningkatkan iklim dan daya saing investasi.
Dalam konteks Indonesia, secara umum
Omnibus Law dimaknai sebagai berikut:
1. Menyatukan beberapa materi undangundang dalam satu undang-undang
(identik dengan kodifikasi dalam system
civil law);
2. Mengumpulkan substansi yang saling
terkait yang diatur secara terpisah dalam
beberapa undang-undang untuk diubah
dan/atau dicabut oleh satu undangundang.Terhadap undang-undang yang
substansinya sudah dicabut, ada dua
kemungkinan:
a. Undang-undang yang bersangkutan
masih tetap berlaku sepanjang di luar
dari substansi yang dicabut;
b. Undang-undang yang bersangkutan
tidak diberlakukan lagi dengan argumen
untuk simplifikasi.
Pemerintah secara terus-menerus beru
paya untuk melakukan penataan regulasi
demi peningkatan kondisi ekonomi yang
lebih baik. Meski demikian, perlu dicermati
dengan baik bahwa upaya ini harus diimbangi
dengan penguatan peran hukum yang bukan
sekedar sebagai pemberi fasilitas kemudahan
berusaha, tetapi juga memberikan perlin
dungan bagi persaingan usaha yang tidak
sehat di tengah iklim ekonomi dunia yang
cenderung liberal agar tidak larut dalam
pusaran pasar bebas. Oleh karena itu,
Pemerintah harus memberikan proporsi yang
wajar melalui sistem seleksi dan pengarahan
yang adequate dengan kedaulatan tunggal
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yang dimiliki. Regulasi yang dibangun harus
mampu menyeimbangankan berbagai kepen
tingan agar masing-masing negara saling
menghormati kedaulatan untuk menetapkan
kebijakan hukum investasinya, namun masingmasing negara harus pula saling melindungi
dan memperlakukan kegiatan investasi di
negaranya tanpa ada diskriminasi antara
investor asing dengan investor domestik,
demikian juga antar sesama investor
asing. Prinsip ini menekankan pada dasar
pikiran prinsip perlindungan keseimbangan
kepentingan antar masing-masing pihak
dengan saling menghormati dan memberikan
perlakuan tanpa diskriminasi.
Meskipun penciptaan iklim kemudahan
berusaha ini selalu dikaitkan dengan upaya
untuk membangun ekonomi nasional, namun
harus tetap dijaga agar pembangunan
yang dilakukan tidak terjerumus pada
pembangunan sebagai sekedar konsep
developmentalisme yang sempit. Sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional,
peningkatan kegiatan ekonomi harus disertai
dengan perbaikan kualitas hidup setiap
penduduknya sebagaimana diamanatkan
Pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini mensyaratkan
adanya
kegiatan
perekonomian
yang
secara berkelanjutan meningkat kualitas
dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang
terjaga, dan hasil dari pembangunan ekonomi
yang dinikmati secara nyata oleh seluruh
masyarakat.

28
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3. Membangun Sistem
Hukum di Era 4.0

Pendidikan

Kondisi pendidikan hukum di Indonesia
masih berada di persimpangan jalan. Tidak
jelas apakah bertujuan menuju pendidikan
hukum profesi atau pendidikan hukum
akademis atau bahkan kedua-duanya yaitu
pendidian hukum akademis dan profesi.
Dari potret pendidikan hukum di beberapa
Fakultas Hukum di Pulau Jawa, hampir
semuanya merupakan pendidikan hukum
akademis yang setara dengan undergraduate
dalam pendidikan hukum di AS, walaupun
upaya untuk menekankan pada pendidikan
hukum profesi dengan melalui laboratorium
klinis hukum (litigasi dan non litigasi) lebih
ditekankan. Namun demikian, lulusan
pendidikan hukum S-1 masih dirasa belum
siap pakai.
Kalau melihat model pendidikan hukum di
beberapa negara,28 memang mahasiswa S-1
(undergraduate) tidak diarahkan untuk siap
pakai. Jadi sebetulnya problem pendidikan
hukum di beberapa negara tidak jauh beda
dengan pendidikan hukum di Indonesia.
Namun mereka lebih cepat mengantisipasi
perkembangan global terutama dalam rangka
menghadapi perdagangan jasa hukum global.
Sementara itu, waktu empat tahun dan beban
SKS yang terlalu besar tidak memungkinkan
lulusan S-1 bisa siap pakai, sedangkan
matakuliah yang diberikan merupakan basic
legal knowledge seperti hukum pidana, hukum
perdata, hukum internasional, hukum acara,

Dari hasil studi perbandingan pendidikan hukum di beberapa negara, lulusan setara S-1 yang dibeberapa negara tersebut,
seperti AS, Jerman, Jepang dan Australia, setara dengan undergraduate memanng tidak diperuntukan untuk siap pakai di
bidang profesi hukum. Untuk menjadi profesi hukum, mereka harus menempuh studi lagi yang namanya School of Law.
Sebetulnya, permasalahannya hampir rata-rata sama yaitu mengenai ”ketidaksiap-pakai” lulusan untuk menjalani profesi
hukum. rencana pembaharuan pendidikan hukum juga dilakukan seperti di Korea dan Jepang. Model yang dijadukan
acuan adalah model pendidikan hukum AS bahkan hampir sama, walaupun para pembaharu tersebut tidak mau dikatakan
demikian.
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hukum tata negara, hukum administrasi. Kalau
toh ada laboratorium hukum, itu pun tidak
benar-benar diarahkan pada ketrampilan yang
seharusnya tidak hanya kuliah mimbar tetapi
mahasiswa harus benar latihan membuat
kontrak atau perjanjian internasional. Jadi ada
unsur psikomotorik. Masalahnya memang
tidak sesederhana itu karena menyangkut
kompetensi dosen. Apakah dosen yang
mengajar teknis pembuatan kontrak benarbenar memiliki komptensi, pengalaman atau
pernah berpraktek membuat kontrak. Ibarat
pepatah ”ingin memeluk gunung apa daya
tangan tak sampai”. Sementara pada Undangundang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi
Advokat melarang dosen (pegawai negeri)
menjalankan profesi hukum baik sebagai
konsultan maupun melakukan representasi di
pengadilan (litigasi).29
Hal lain yang perlu mendapat sorotan
adalah kurikulum pendidikan hukum yang dira
sakan sangat ambisius dan membingungkan
karena tujuannya ingin menjadikan lulusannya
siap pakai namun kenyataannya tidak pernah
siap pakai. Kondisinya lebih diperparah
dengan ketidaktahuan tentang kehakekatan
ilmu hukum sehingga menyebabkan arah
pendidikan hukum menjadi kurang jelas dan
kurang visioner.
Pembangunan hukum sebagai salah
satu katalisator pembangunan bangsa perlu
ditopang dengan sistem hukum nasional yang
mantap dengan bersumber pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasa Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hukum sesungguhnya

29
30

mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran,
keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih
antar sesama, yang hanya dapat diwujudkan
oleh orang-orang yang mempunyai kualitas
dan integritas tinggi dalam menghayati nilainilai tersebut. Sofian Effendi, mantan rektor
UGM, pernah mengemukakan bahwa salah
satu persoalan mendasar di bidang hukum
adalah memang masalah pendidikan hukum.
Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja,30 tentang reformasi pen
didikan dalam rangka pembinaan hukum
nasional sangat dibutuhkan menghasilkan
ahli hukum yang terlibat dalam proses
pengambilan keputusan (decision making
process), dan penetapan kebijaksanaan, tidak
hanya sebagai petugas pelaksanan kebijakan.
Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif
terlibat dalam kegiatan legislatif secara
aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi
hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki
orientasi terhadap kemajuan bangsa dan
pembangunan (pembinaan hukum).
Kita tidak bisa berharap banyak kepada
insan-insan hukum untuk menegakkan
hukum dan keadilan, apabila mereka tidak
diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal
sistem pembelajaran yang berlangsung
pada lembaga-lembaga pendidikan hukum
yang ada sekarang ini adalah masih bersifat
transfer pengetahuan belaka dan berorientasi
positivistik, sehingga cenderung hanya
mencetak tukang (legal mechanics) dan
tidak membentuk perilaku calon insan-insan

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat
menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976),
hlm. 24-25.
Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0 (H.R. Benny Riyanto)

173

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

hukum yang memiliki integritas diri yang adil,
jujur, dan humanis31.
Secara sosiologis Satjipto Rahardjo me
ngemukakan bahwa lingkungan mempenga
ruhi perbuatan seseorang.32 Dibandingkan
dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan
kita sekarang memang jauh lebih korup.33
Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery
Spence, seorang advokat senior Amerika
Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi
ahli hukum profesional, jadilah manusia
berbudi luhur” (evolved person) lebih
dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya
akan menjadi monster dari pada malaikat
penolong.34
Secara umum, pendidikan bermakna
sebagai usaha untuk menumbuhkan dan
mengembangkan potensi-potensi bawaan,
baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan
nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan
kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia,
pendidikan merupakan kebutuhan mutlak
yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa
pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia
dapat hidup dan berkembang sejalan dengan
aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan
bahagia menurut konsep pandangan hidup
mereka. 35
Definisi pendidikan juga dikemukakan oleh
Ki Hajar Dewantoro dalam Kongres Taman
Siswa yang pertama pada tahun 1930 ia

31
32
33
34
35
36
37
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menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya
berarti daya upaya untuk memajukan
bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,
karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.
Dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahpisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat
memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan
dan penghidupan anak-anak yang kita didik
selaras dengan dunianya.36
Objek formal ilmu pendidikan adalah
pendidikan, yang dapat diartikan secara
maha luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam
pengertian maha luas, pendidikan sama
dengan hidup. Pendidikan adalah segala
situasi dalam hidup yang mempengaruhi
pertumbuhan
seseorang.
Pendidikan
adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu,
pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai
keseluruhan pengalaman belajar setiap
orang sepanjang hidupnya. Dalam pengertian
yang maha luas, pendidikan berlangsung
tidak dalam batas usia tertentu, tetapi
berlangsung sepanjang hidup (lifelong), sejak
ia lahir (bahkan sejak awal hidup dalam alam
kandungan) hingga mati.37
Kemahaluasan pendidikan ini tersirat pula
dalam tujuannya. Setiap pengalaman belajar
dalam hidup dengan sendirinya terarah (self
derected) menuju pertumbuhan. Tujuan
pendidikan tidak berada di luar pengalaman
belajar, tetapi terkandung dan melekat di

Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum
Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.
Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007
Ibid.
Ibid.
Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta,
2001) Hlm. 1.
Ibid., hlm. 5.
Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 4546.
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dalamnya. Misi atau tujuan pendidikan
yang tersirat dalam pengalaman belajar
memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan
seseorang.38 Dengan demikian, pendidikan
sebagai keseluruhan pengalaman belajar
dalam hidup berada dalam harmoni dengan
cita-cita yang diharapkan oleh kebudayaan
hidup. Singkatnya, tujuan pendidikan dalam
pengertian luas adalah pertumbuhan. Tujuan
pendidikan ini secara pragmatis diarahkan
pada
pengembangan
individu
dalam
pengusahaan pengetahuan (knowledge),
ketrampilan (skill) dan sikap (attitude) yang
dinyatakan dalam bentuk taksonomi tujuan
pendidikan.
Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan
dengan teratur dan sistematis, agar dapat
memberikan hasil yang sebaik-baiknya.
Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan
perkembangan kemajuan teknologi dan
informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial,
budaya yang sangat beragam (multikultural).
Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau
juga harus merespons dan menyesuaikan
(adaptasi) dengan persinggungan budaya
masyarakat sekitar. Maka, persoalannya
adalah bagaimana pendidikan berperan
dalam merespons perubahan sosiokultural
masyarakat dan menstransformasikan nilainilai budaya tersebut.39

38
39
40
41

42

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa
Indonesia mempunyai filsafat hidup Pancasila,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh
karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di
Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila.40
Pendiri bangsa sudah mewariskan ideologi
yang bersumber dari sejarah dan budaya
sendiri yakni Pancasila41. Dalam Pidato Bung
Karno tanggal 1 Juni bahwa Para pendiri
bangsa berusaha menjawab tantangan
dengan melahirkan konsepsi negara persatuan
(kekeluargaan) yang berwatak gotong-royong,
bukan negara perseorangan seperti dalam
konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara
golongan (kelas) seperti konsepsi komunisme.
Negara Indonesia bukan satu negara untuk
satu orang, bukan satu negara untuk satu
golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita
mendirikan negara ”semua buat semua”, ”satu
buat semua, semua buat satu”. Negara seperti
inilah yang dapat mengatasi permasalahan
yang muncul dari paham perseorangan dan
golongan.42
Dalam perkembangannya, keyakinan
masyarakat terhadap relevansi Pancasila
bisa bertambah dan berkurang, seiring
dengan arus pengaruh dan dinamika
perubahan secara internal dan eksternal.
Secara internal, penurunan keyakinan itu
bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan

Ibid.
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36.
Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1973), hlm. 78.
Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Tap MPR tersebut disebutkan bahwa pokok-pokok etika dalam
kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja,
kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai
warga bangsa. Adapun uraian Etika Kehidupan Berbangsa adalah meliputi: (1). Etika Sosial dan Budaya; (2)
Etika Politik dan Pemerintahan; (3) Etika Ekonomi dan Bisnis; (4) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan; (5)
Etika Keilmuan; dan (6) Etika Lingkungan.
Yudi Latief, Wawasan Dasar Ideologi Pancasila, 2017.
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yang lebar antara idealitas Pancasila dengan
realitas kehidupan. Untuk masa yang
panjang, ketiga lapis ideologis (keyakinan,
pengetahuan, dan tindakan) Pancasila belum
diaktualisasikan secara efektif. Kendati
keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai
landasan normatif kehidupan berbangsa
dan bernegara begitu kuat didengungkan,
pada kenyataannya Pancasila sebagai kaidah
fundamental negara itu tidak selalu konsisten
diikuti oleh produk perundang-undangan
dan kebijakan publik. Secara eksternal,
globalisasi dalam segala bidang kehidupan
masyarakat tentu dapat mempengaruhi
keyakinan masyarakat terhadap relevansi
Pancasila. Pengaruh globalisasi menuntut
tatanan bermasyarakat, berbangsam dan
bernegara harus mampu beradaptasi dengan
berbagai perkembangan di dunia. Perubahanperubahan yang bersifat dinamis yang terjadi
akibat globalisasi juga membuat Indonesia
harus mengadopsi beberapa prinsip yang
dipraktikkan oleh negara-negara lain dalam
sistem hukum nasional.
Pancasila harus dikembangkan ke dalam
seperangkat teori secara elaboratif dan
komprehensif yang dapat mewarnai konsepsikonsepsi pengetahuan. Proses objektivikasi
dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi
Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena
ilmu merupakan jembatan antara idealitasideologis dan realitas-kebijakan. Jika pasokan
teoritis pembentukan hukum diambil dari
teori-teori pengetahuan yang bersumber dari
paradigma-ideologis selain Pancasila, maka
besar peluang lahirnya kebijakan hukum yang
tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.
Bagi orang awam senantiasa akan menilai
bahwa mereka yang memiliki pengetahuan
hukum dengan serta merta memiliki
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kemahiran menjadi ”tukang” hukum.
Bahkan di Indonesia banyak yang menilai
bahwa fakultas hukum adalah lembaga yang
menyelenggarakan pendidikan hukum (legal
education) untuk menghasilkan mereka yang
paham tentang hukum dan mereka yang
mahir dalam mengaplikasikan hukum. Padahal
pada hakekatnya sistem pendidikan yang
dibutuhkan untuk menghasilkan dua produk
ini berbeda. Untuk kebutuhan yang pertama
diperlukan pendidikan hukum yang bersifat
akademis (academic/general legal education)
atau disebut dengan pendidikan hukum
akademis. Sementara untuk kebutuhan yang
kedua pendidikan hukum yang bersifat profesi
(vocational legal education) disebut dengan
pendidikan hukum profesi.
Kenyataannya memang bahwa tidak
semua lulusan fakultas hukum memiliki
jabatan sebagai profesi hukum seperti jaksa,
hakim, advokat, tetapi juga tersebar di
berbagai isntansi baik publik maupun privat.
Khusus mereka yang memiliki jabatan sebagai
pembuat kebijakan hukum atau berada
dalam arena law making (eksekutif maupun
legislatif), konsep pemikiran teori dan filosofi
memegang peranan penting.
Praktek masing-masing fakultas hukum
dalam pengembangan kurikulum memang
beravariasi, seperi UI, UNDIP, UGM,
UNAIR dan UNPAD yang masing-masing
menonjolkan kelebihannya termasuk dalam
hal sumberdaya manusianya. Fakultas Hukum
UI lebih menonjolkan pada hukum bisnis,
Fakultas Hukum UNPAD penekanan pada
hukum internasional dan hukum bisnis,
Fakultas Hukum UNDIP penekanan pada
Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum, Fakultas
Hukum UGM penekanan pada Hukum Perdata
sedangkan penekanan Fakultas Hukum UNAIR
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pada ilmu hukum. Pada dasarnya, penonjolan
tersebut tidak dapat dibenarkan karena
pendidikan tinggi hukum tidak mengenal
jurusan dibandingkan dengan ilmu-ilmu
lainnya. Gelar lulusan fakultas hukum hanya
satu yaitu sarjana hukum, bukan sarjana
hukum internasional atau sarjana hukum
lainnya.
Harus dihindari bahwa lulusan fakultas
hukum itu menjadi ”tukang-hukum” yang
hanya mampu mengenal norma-norma
hukum positif (dipelajari dengan cara
mengulang dari ingatan – rote learning) dan
menerapkannya secara seragam pada kasuskasus yang dihadapinya. Kalau dipahaminya
bahwa fungsi hukum adalah juga sebagai
pengatur
”keserasian-hubungan”,
maka
penerapan hukum bukanlah pertama-tama
untuk menyeragamkan ketaatan pada norma,
tetapi terutama untuk memecahkan masalah
hukum dalam menjaga keserasian hubungan
(dengan begitu dia menjadi ”ahli-hukum”).
Manusia dan masyarakat Indonesia sedang
menjadi ”modern” (melalui generasi milenial),
namun tetap harus mengakui sifatnya yang
”multi-kultural”, dan bagian-bagian dalam
masyarakat ini akan saling bersaing secara
ketat untk membela kepentingan hukum
masing-masing. Pendidikan hukum harus
diarahkan agar para mahasiswa dapat
memecahkan masalah hukum, dengan berpikir
analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum
untuk menerapkannya pada kasus-kasus
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yang dihadapinya. Secara singkat dan umum
pendidikan hukum mengarah pada perlunya
”re-orientasi pendidikan S-1 hukum” menjadi
”professional school”.43
Pelaksanaan hukum di suatu negara
memang tidak tergantung semata pada
kualitas sarjana hukumnya, akan tetapi juga
pada para pembuat keputusan di tingkat
elite. Namun tetap saja fakultas hukum atau
lembaga pendidikan tinggi hukum merupakan
lembaga yang secara ideal memiliki kewajiban
untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum
yang memiliki kemampuan to do law dan
memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta
memberikan kontribusi pada pengembangan
hukum di negara dan masyarakat. Sebagai
akibatnya, pendidikan tinggi hukum di
Indonesia dewasa ini makin mendapat
sorotan tajam dari masyarakat. Tidak mudah
bagi fakultas hukum untuk mengelak tuduhan
ini, walaupun semua orang menyadari bahwa
pendidikan hukum an sich di fakultas hukum
hanya berlangsung sekitar empat tahun,
sedang pengembangan diri dan profesi
lulusan sangat tergantung pada budaya
hukum setempat yang tumbuh di masingmasing lingkungan profesi.
Satu hal yang paling mendasar dan
mungkin ”belum dipahami” oleh sebagian
kalangan ahli hukum adalah sifat dari disiplin
ilmu hukum yang tidak bisa dibandinngkan
dengan ilmu lainnya atau dikatakan sebagai
disiplin sui generis.44 Pemahaman ini sangat

Lihat juga ”Tujuan Pendidikan Hukum: Akademis atau Profesi?-Perdebatan Lama Tanpa Awal dan Akhir” dalam
Mardjono Reksodiputro (2014),Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta:Komisi Hukum Nasional, hlm.279 284.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro misalnya, beberapa dosennya cenderung berpikir sosiologis
dalam memberikan materi kuliah dan bimbingan kepada mahasiswa, malah terkesan dipaksakan untuk
”mensosiologikan” disiplin ilmu hukum. Pemaksaan pemikiran tersebut menimbulkan pertanyaan apakah
sesungguhnya mereka memahami hakekat keilmuan hukum atau tidak. Kondisi ini menyebabkan munculnya
dua kelompok pemikiran yaitu kelompok normatif dan kelompok sosiologis, satu hal yang seharusnya tidak
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mendasar ketika kita hendak mencari model
lulusan fakultas hukum. Apalagi untuk waktu
sekarang tidak bisa tidak harus berupaya
agar lulusan fakultas hukum bisa bersaing
dengan sarjana hukum asing. Kekawatirankekawatiran bahwa sarjana hukum kita
akan berada di bawah sarjana hukum asing
sangatlah beralasan. Dalam kaitan dengan
persaingan global ini, materi-materi yang
berkaitan dengan legal writing, legal audit,
legal opinion seperti argumentasi hukum
(legal reasoning), penemuan hukum, yang
memiliki peran penting. Dengan demikian
kalau suatu pendidikan tinggi hukum benarbenar ingin mempersiapkan lulusannya
siap menghadapi persaingan global maka
landasan utamanya adalah pemahaman
hakekat keilmuan hukum, yang dalam sistem
pendidikan masuk dalam ruang lingkup
proses usaha. Konkritnya adalah berkaitan
dengan kompetensi sumberdaya manusianya
(dosen) dan kurikulum. Sebetulnya output
(lulusan) diarahkan pada dua kebutuhan yaitu
kebutuhan eksternal (kesiapan menghadapi
globalisasi/profesional)
dan
internal
(kebutuhan dalam negeri dalam kaitannya
dengan law making).
Upaya untuk melahirkan para sarjana
hukum, yang dijiwai dengan nilai-nilai
Pancasila ini perlu dilengkapi dengan
kemampuan
memanfaatkan
teknologi
informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini.

45
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Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan
pertukaran data terkini dalam teknologi
pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik,
internet untuk segala, komputasi awan, dan
komputasi kognitif.35 Pengertian populernya
adalah pembangunan di bidang teknologi
informasi. Perkembangan teknologi yang
begitu pesat, termasuk adanya peran-peran
manusia yang tergantikan oleh kehadiran
robot cerdas, dianggap dapat mendegradasi
peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi
lahirnya Society 5.0 yang diperkenalkan di
Kantor Perdana Menteri Jepang pada hari
Senin, 21 Januari 2019. Melalui Society 5.0,
kecerdasan buatan (artificial intelligence)
akan mentransformasi big data pada segala
sendi kehidupan serta the Internet of Things
akan menjadi suatu kearifan baru, yang
akan didedikasikan untuk meningkatkan
kemampuan manusia membuka peluangpeluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini
akan membantu manusia untuk menjalani
kehidupan yang lebih bermakna. Terkait
pembangunan industri 4.0 dan society
5.0 ini maka menunjukkan mendesaknya
dibangun sebuah sistem elektronik legislasi
(e-legislation), mulai dari tahap pra legislasi,
hingga pasca legislasi.

D. Penutup
Secara tidak langsung sistem hukum yang
berlaku sekarang ini juga merupakan wujud

perlu terjadi. Yang jadi korban adalah mahasiswanya. Cepat atau lambat kondisi demikian harus diakhiri dengan
berbagai cara antara lain dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang hakekat keilmuan hukum
karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki sifat yang khas (sui generis), tidak bisa dibandingkan dengan yang
lain. Dengan demikian disiplin ilmu hukum tidak bisa diintegrasikan ke dalam studi ilmu sosial. Teori sosial tidak
bisa diterapkan ke dalam ilmu hukum. Sebaliknya, ilmu hukum (jurisprudence) dapat menggunakan ilmu sosial
sebagai lampu pencerah saja bilamana perlu. Uraian lebih detil lihat Peter Mahmud Marzuki, Jurisprudence as
Sui Generis Discipline, Majalah Yuridika, ISSN 0215-849X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;
Lord Lloyd of Hampstead and M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, English Language Book
Society, London, 1985, page 709.
Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios
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dari sistem komunikasi antar manusia dan
antar bangsa. Hukum sebagai sistem yang
merupakan hasil dari proses komunikasi,
oleh karena itu hukum menjadi subyek bagi
persoalan yang sama dalam memindahkan
dan menerima pesan, seperti sistem
komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan
hukum adalah keberadaan sebagai fungsi
yang otonom dan membedakan kelompok
sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan/
dikenakan oleh mereka yang mempunyai
kompetensi dan kekuasaan yang sah pada
masyarakat tersebut, sebagai pemilik
kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum
tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi
juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas
dan proses. Jika komunikasi terselenggara
dengan baik maka tujuan hukum tersebut
akan tercapai, karena sistem hukum menjadi
semakin adapatif, dan akuntabilitasnya
menjadi terjaga dengan baik karena
”transparency” dan partisipasi masyarakat
yang telah memberikan tanggapan negatif
yang akan berubah menjadi respon positif.
Dalam konteks pembangunan materi
hukum, pemanfaatan teknologi informasi
diharapkan dapat mewujudkan regulasi
yang tertib, sederhana dan responsif.
Sebagai contoh, Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) sebagai salah satu unsur
Pemerintah
di
bidang
pembangunan
hukum telah mengembangkan beberapa
aplikasi yang terkait dengan pembangunan
hukumseperti:1) Jaringan Dokumen Informasi
Hukum Nasional (JDIHN.id) yang diharapkan
sebagai pusat jaringan untuk penghimpunan
semua dokumen dan informasi hukum dari
semua instansi yang ada baik Kementrian,
Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Lembagan Non Struktural, Pemerintahan

Daerah; 2) Sistem Informasi Database Bantuan
Hukum (SIDBankum), yaitu aplikasi untuk
memberikan layanan permohonan, verifikasi,
dan pencairan dana bantuan hukum, verifikasi
akreditasi, dan Monev bantuan hukum; 3)
Legal Smart Channel (LSC) sebagai sarana
komunikasi dan sosialisasi, atau penyuluhan
hukum; serta merintis aplikasi ”Evaluasi
Database (EVADATA) Hukum, yang merupkan
aplikasi berbasis web yang digunakan
untuk mempermudah evaluasi peraturanperundang-undangan agar selaras dengan
kepentingan nasional yang diukur dengan
6 (enam) Dimensi. Instrumen penilaian ini
mencakup 6 dimensi penilaian. Aplikasi
ini diharapkan dapat mempermudah dan
mempercepat agenda Presiden Joko Widodo,
yang salah satunya adalah memprakarsai
pembentukan 2 (dua) undang-undang
Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang
tentang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UndangUndang tentang Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing Undang-Undang tersebut akan
sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang
baik yang menghambat penciptaan lapangan
kerja maupun menghambat pengembangan
UMKM di Indonesia.
Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan
dengan teratur dan sistematis, agar dapat
memberikan hasil yang sebaik-baiknya.
Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan
dengan
perkembangan
kemajuan
teknologi dan informasi, juga dihadapkan
pada realitas sosial, budaya yang sangat
beragam (multikultural). Dengan demikian,
pendidikan mau tidak mau juga harus
merespons dan menyesuaikan (adaptasi)
dengan persinggungan budaya masyarakat
sekitar. Pendidikan hukum harus diarahkan
agar para mahasiswa dapat memecahkan
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masalah hukum, dengan berpikir analitis
dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk
menerapkannya pada kasus-kasus yang
dihadapinya dengan selalu mengacu pada
nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk melahirkan
para sarjana hukum, yang dijiwai dengan
nilai-nilai Pancasila ini perlu dilengkapi
dengan kemampuan memanfaatkan teknologi
informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini.
Secara singkat dan umum mengarah pada
perlunya ”re-orientasi pendidikan S-1 hukum”
menjadi ”professional school”.
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Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek
kehidupan di era digital, tidak terkecuali pada sektor keuangan atau finansial. Salah satunya adalah penerapan teknologi
informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut sebagai financial technology (fintech). Bagi sektor keuangan,
inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Sehingga, secara inheren financial technology juga
bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Melalui metode yuridis normatif, akan dianalisis
skema pembayaran dengan istilah Buy Now, Pay Later (BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode
pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Metode BNPL yang seperti itu menunjukkan kemiripan dan kesamaan
dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam bentuk
kredit. Namun kesamaan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kesamaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
regulasi BNPL di Indonesia saat ini. Hal ini kemudian yang membuka celah akan berbagai potential issues dari mekanisme
skema pembayaran BNPL.
Kata Kunci: buy now pay later, fintech, kredit perbankan
Abstract
The development of information and communication technology has had a significant impact in various aspects of life
in the digital age, including the financial or financial sector. One of them is the application of information technology in
finance which is generally referred to as financial technology (fintech). For the financial sector, technological innovation
is actually not a new phenomenon. So, inherently financial technology is also not a new development for the financial
services industry. Through the normative juridical method, payment schemes will be analyzed using the term Buy Now,
Pay Later (BNPL) as a financial facility that allows payment methods with installments without a credit card. Such BNPL
methods show similarities and similarities with the basic elements of bank credit such as trust, time period, level of risk,
and achievement in the form of credit. However, this similarity was not balanced with the similarity in applying the
precautionary principle in the current BNPL regulation in Indonesia. This then opens the gaps for various potential issues of
the BNPL payment scheme mechanism.
Keywords: buy now pay later, fintech, banking credit
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A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah memberikan dampak yang
signifikan dalam berbagai aspek kehidupan
di era digital, tidak terkecuali pada sektor
keuangan atau finansial. Sektor ini memiliki
peran penting dalam perekonomian dan
akan terus mengalami perkembangan seiring
dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya
adalah penerapan teknologi informasi di
bidang keuangan yang umumnya disebut
sebagai financial technology (fintech). Fintech
merupakan salah satu bentuk penerapan
teknologi informasi di bidang keuangan yang
pertama kali muncul di tahun 2004 oleh
Zopa, suatu institusi keuangan di Inggris yang
menjalankan jasa peminjaman uang, yang
dewasa ini sudah merambah ke berbagai
macam jenis aplikasi untuk berbagai macam
jenis transaksi.1
Penyesuaian sektor finansial dengan
perkembangan teknologi dalam bentuk
fintech tidak hanya terjadi di negara maju,
tetapi juga tumbuh dengan pesat di negara
berkembang seperti Indonesia dan negaranegara di Asia Tenggara. Fintech dalam
pemahaman sederhana merupakan gabungan
antara layanan jasa keuangan dengan
pemanfaatan teknologi, yang mengubah
model bisnis konvensional menjadi modern,
dalam hal ini proses bisnis yang dilakukan
oleh pelaku industri menjadi lebih efisien,

1
2
3
4
5
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ekonomis, bahkan minim interaksi manusia.2
Keberadaan fintech diharapkan dapat
mendatangkan proses transaksi keuangan
yang lebih praktis dan aman yang meliputi
pembayaran, peminjaman uang, transfer,
ataupun jual beli saham.
Perkembangan fintech di Indonesia sejalan
dengan berkembangnya penggunaan telepon
seluler dan layanan internet, hingga ditandai
dengan terbentuknya Asosiasi Fintech
Indonesia yang telah terdaftar secara sah
sebagai badan hukum sejak 10 Maret 2016.3
Keanggotaan Asosiasi Fintech Indonesia
terdiri atas perusahaan fintech, perusahaan
keuangan, ataupun kelembagaan lain yang
memiliki keahlian dan ketertarikan di bidang
teknologi keuangan. Penyedia layanan
keuangan mengembangkan teknologi yang
dapat mendisrupsi pasar keuangan tradisional
dengan mengembangkan aplikasi baru yang
dapat digunakan mulai untuk pembayaran
hingga aplikasi yang lebih kompleks untuk
artificial intelligence dan big data.4 Secara
umum, aktivitas-aktivitas fintech dalam
layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan
ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai
berikut:5
1. Pembayaran, transfer, kliring, dan
penyelesaian (payment, clearing and
settlement). Aktivitas ini terkait erat dengan
pembayaran mobile (baik oleh bank atau
lembaga keuangan non-bank), dompet

Otoritas Jasa Keuangan, ”Mengenal Lembaga serta Produk Dan Jasa Keuangan”, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/
FrontEnd/CMS/Article/10424 (diakses pada 25 April 2020).
Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook Fintech untuk Keuangan Pribadi (Jakarta: Asosiasi Fintech Indonesia,
2019), hlm. 4.
Berry A. Harahap, et.al., ”Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC)
Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi”, Working Paper Bank Indonesia, No. 2, (2017): 14.
Ibid., hlm. 3.
Muhammad Afdi Nizar, ”Financial Technology (Fintech): It’s Concept and Implementation in Indonesia”, Munich
Personal RePEc Archive No. 98486 (2017): 4.
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elektronik (digital wallet), mata uang
digital (digital currencies) dan penggunaan
teknologi buku besar terdistribusi
(distributed ledger technology, DLT)
untuk infrastruktur pembayaran. Modelmodel ini bertujuan untuk meningkatkan
inklusi keuangan (financial inclusion) dan
memastikan akses konsumen yang lebih
besar pada layanan jasa pembayaran
serta memastikan berfungsinya sistem
pembayaran dengan baik. Model ini juga
dapat berkontribusi pada pengelolaan
sejumlah besar transaksi serta transfer
dan settlements besar antar lembaga
keuangan.
2. Deposito, pinjaman dan penambahan
modal (deposits, lending and capital
raising). Inovasi fintech yang paling umum
di bidang ini adalah crowdfunding dan
platform pinjaman P2P (peer-to-peer)
secara online, mata uang digital (digital
currencies) dan DLT. Aplikasi ini terkait
erat dengan intermediasi keuangan.
3. Manajemen risiko (risk management).
Perusahaan fintech yang berpartisipasi
di sektor asuransi (InsurTech) berpotensi
mempengaruhi tidak hanya pemasaran
dan distribusi asuransi, melainkan juga
underwriting, penetapan harga risiko dan
klaim penyelesaian. Manajemen risiko
juga memperhatikan komitmen dan
registrasi jaminan dan penjaminan dalam
operasi kredit.
4. Dukungan pasar (market support). Bagian
teknologi fintech yang dapat menyediakan
proses yang lebih sederhana atau lebih
efisien, seperti e-aggregators, big data,
6

verifikasi ID secara digital, penyimpanan
data dan pemrosesan (cloud computing),
atau pelaksanaan perintah melalui kontrak
”pintar” (smart contracts). Akses dan
kontestabilitas informasi merupakan isu
penting di sini.
5. Manajemen
investasi
(investment
management). Dimensi ini mencakup
platform e-trading yang memungkinkan
konsumen untuk berinvestasi secara
langsung melalui komputer pada semua
jenis aset, kontrak ”pintar” (smart
contracts), dan inovasi fintech yang
menawarkan saran otomatis mengenai
layanan keuangan, termasuk manajemen
investasi dan portofolio.
Secara garis besar, keberadaan fintech
mencatat pencapaian positif di kategori
online lending (pinjaman online). Merujuk
pada data Otoritas Jasa Keuangan, fintech
kategori peer to peer lending yang hingga
Februari 2020 jumlahnya telah mencapai 161
perusahaan ini berhasil mencatatkan total
akumulasi pinjaman sebesar Rp. 41,04 triliun.6
Pertumbuhan ini bahkan melampaui kinerja
perbankan konvesional di Indonesia. Pesatnya
pertumbuhan online lending (pinjaman online)
juga meningkatnya investor pasar modal
di Indonesia merupakan sebuah gambaran
bagaimana fintech yang mendapatkan respon
positif di masyarakat bisa berdampak pada
peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Melalui fintech, produk jasa keuangan bisa
menjangkau masyarakat secara lebih luas
dengan biaya operasional yang rendah.

Otoritas Jasa Keuangan, ”Statistik Fintech Lending Periode Februari 2020”,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-PeriodeFebruari-2020.aspx, (diakses 25 April 2020).
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Bagi sektor keuangan inovasi teknologi
sebenarnya bukan merupakan fenomena
baru. Secara inheren fintech juga bukan
merupakan pengembangan baru bagi industri
jasa keuangan. Meskipun demikian, intensitas
pembahasannya masih tetap menjadi
perhatian banyak pihak, baik di kalangan
pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi
bisnis keuangan maupun di tingkat publik
sebagai konsumen atau pengguna fintech.
Dalam konteks ini, telah dikenal pula skema
pembayaran dengan istilah Buy Now, Pay
Later (selanjutnya disingkat BNPL) sebagai
fasilitas keuangan yang memungkinkan
metode pembayaran dengan cicilan tanpa
kartu kredit, yang sekilas mirip dengan
sistem kredit pada perbankan konvensional.
Berkembangnya fintech yang sejalan dengan
akses keuangan digital yang semakin terbuka
lebar memiliki potensi besar untuk turut
meningkatkan akses masyarakat terhadap
sektor keuangan. Hal ini sekaligus membuka
celah akan berbagai potential issues pada
pasar keuangan dan institusi serta penyediaan
layanan keuangan yang berkembang sebagai
dampak dari adanya model bisnis, aplikasi,
proses, dan produk baru dalam jasa keuangan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka
tulisan ini bertujuan untuk melakukan
tinjauan terhadap BNPL sebagai skema
pembayaran baru di era digital, kemudian
melakukan studi komparasi antara sistem
kredit pada perbankan konvensional dengan
skema pembayaran Pay Later pada salah satu
fintech, serta menganalisa potential issues
terkait risiko hukum dan risiko keuangan baik

7
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terhadap perusahaan maupun masyarakat
dalam implementasinya di Indonesia.

B. Metode Penelitian
Dalam tulisan ini, penulis melakukan
penelitian yuridis-normatif untuk meng
analisis skema pembayaran dengan istilah
BNPL sebagai fasilitas keuangan yang
memungkinkan metode pembayaran dengan
cicilan tanpa kartu kredit. Penelitian normatif
atau biasa dikenal dengan penelitian hukum
doktrinal dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder.7 Sesuai
dengan sifat dari jenis penelitian yang
dipilih, dalam memperoleh data, Penulis
melakukan studi kepustakaan dengan
mengumpulkan serta mempelajari bahan
hukum primer dan sekunder yang berupa
buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan
objek penelitian. Bahan-bahan pustaka yang
dipilih kemudian digunakan sebagai landasan
berpikir dari analisis yang dibuat. Analisis
data dilakukan secara deskriptif kualitatif
untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini

C. Pembahasan
1. Buy Now, Pay Later sebagai Skema
Pembayaran Baru di Era Ekonomi
Digital
Fintech merupakan lembaga intermediasi
keuangan yang salah satu fungsinya yakni
menjadi perantara bagi para pelaku transaksi
keuangan yang tidak ingin bekerja sama

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), hlm. 13
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dengan pihak perbankan karena merasa
Dalam
perkembangannya,
diberatkan.8
berbagai market place atau tempat transaksi
ekonomi secara online telah banyak
memberikan berbagai bentuk pelayanan
yang di bidang keuangan. Transaksi ekonomi
yang dilakukan melalui fintech kemudian
menciptakan beberapa metode pemasaran
sekaligus menciptakan skema pembayaran
baru yang lebih praktis dan modern, dengan
tujuan untuk memberikan kemudahan serta
menarik konsumen. Layanan yang dilakukan
meliputi payment channel system, digital
banking, online digital insurance, Peer to Peer
(P2P) Lending serta layanan crowd funding.9
Saat ini, BNPL atau lebih familiar dikenal
sebagai Pay Later, tengah menjadi opsi skema
pembayaran yang menarik bagi masyarakat
yang memiliki anggaran terbatas. BNPL adalah
fasilitas keuangan yang memungkinkan
metode pembayaran dengan cicilan tanpa
kartu kredit.10 Pay Later merupakan layanan
pinjaman online tanpa kartu kredit yang
memungkinkan konsumen membayar suatu
transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali
bayar atau dengan mencicil. Fasilitas pinjaman
ini juga sering disebut dengan istilah credit
limit.11 Metode baru ini mulai menjadi salah
satu opsi pembayaran digital selain kartu
kredit/debit serta metode transfer mobile,

8

9
10
11
12

ketika kebutuhan akan cicilan kredit online
kian dibutuhkan oleh masyarakat.
Berbagai fintech sebagai platform penyedia
layanan keuangan online, situs belanja daring
hingga layanan dompet digital menawarkan
diversifikasi produk ke ranah pembiayaan
kredit. Hingga kini, beragam jenis e-commerce
telah menggandeng fintech untuk pengajuan
pinjaman. Sebut saja dompet digital GoPay
yang menyediakan fitur PayLater. Begitu pula
dengan OVO melalui OVO PayLater. Hal senada
juga dilakukan oleh berbagai perusahaan,
market place atau e-commerce seperti
Traveloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee,
Kredivo dan banyak platform digital lainnya
yang telah memberikan fasilitas Pay Later
kepada para penggunanya. Perusahaan fintech
yang memiliki layanan pembayaran dengan
skema BNPL, mendapatkan keuntungan dari
biaya ketelambatan pembayaran (late fees),
biaya penyimpanan akun (account-keeping
fees) setiap bulannya, dan biaya pemrosesan
(processing fee) untuk setiap pembayaran
yang dilakukan oleh Pengguna.12
Pemerintah melalui Bank Indonesia,
merespon perkembangan fintech secara
berimbang, baik dalam mendorong inovasi
maupun menjaga stabilitas perekonomian
di Indonesia. Hal ini secara umum diatur
melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor

Marcin Kotarba, ”New Factors Inducing Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship
Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry”, Foundations of Management Journal Vol. 8
(2016): 8.
Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, ”Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap
Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No. 1 (2017): 134.
Bina Nusantara University Popular Articles, ”Apa itu PayLater?,” Bina Nusantara University, https://sis.binus.
ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/ (diakses 27 April 2020).
Cigna Health & Wellness, ”Waspadai Skema Pay Later Yang Malah Menjadi Pain Later,” Cigna, https://www.cigna.
co.id/health-wellness/waspada-skema-pay-later (diakses 27 April 2020).
Debt Busters, ”The Truth About Buy Now Pay Later Schemes,” https://debtbusters.com.au/blog/what are-buynow-pay-later-schemes/ (diakses 27 April 2020).
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19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial (PBI No. 19/2017), serta
dua peraturan turunannya yaitu Peraturan
Anggota Dewan Gubenur Nomor 19/14/
PADG/2017 (PADG No. 19/14/2017) tentang
Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox)
Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota
Dewan Gubenur Nomor 19/15/PADG/2017
(PADG No. 19/15/2017) tentang Tata Cara
Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan
Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi
Finansial. Salah satu poin penting yang
tertuang dalam peraturan tersebut adalah
ditetapkannya kewajiban para penyelenggara
fintech di bidang jasa sistem pembayaran
keuangan untuk melakukan pendaftaran
kepada Bank Indonesia. Selain itu, para
penyelenggara diwajibkan untuk melakukan
uji coba terbatas atas produk layanan
teknologi dan/model bisnis keuangannya
dalam regulatory sandbox. Pendekatan
regulatory sandbox ini akan membantu
regulator memahami risiko yang mungkin
muncul jika suatu produk fintech digunakan
secara luas, namun berada dalam lingkungan
yang terkendali. Ini akan membantu para
penyelenggara fintech, terutama perusahaan
pemula (start-up), untuk menguji produk tanpa
harus menanggung biaya penuh regulasi atau
menghadapi tindakan penegakan hukum.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan sebagai
lembaga pengawas, secara khusus mengatur
mengenai fintech peer to peer lending melalui
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(POJK No. 77/2016). POJK ini menjadi bukti
13
14
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awal adanya proporsi khusus untuk regulasi
jasa keuangan di Indonesia. Selain ditujukan
untuk melindungi kepentingan konsumen
terkait keamanan dana dan data, POJK
tersebut juga bertujuan untuk melindungi
kepentingan
nasional
terkait
dengan
pencegahan kegiatan pencucian uang (money
laundering), pendanaan terorisme, dan
stabilitas sistem keuangan.
POJK No. 77/2016 mendefinisikan
Pemberi Pinjaman sebagai orang, badan
hukum, dan/atau badan usaha, yang dapat
berasal dari dalam dan/atau luar negeri,
yang mempunyai piutang karena perjanjian
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.13 Sedangkan, Penerima
Pinjaman adalah orang perseorangan WNI
dan/atau badan hukum Indonesia yang
mempunyai utang karena perjanjian Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi.14 Selanjutnya, Pasal 1 angka 6
POJK No. 77/2016 menyebutkan bahwa
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam
Uang
Berbasis
Teknologi
Informasi
(Penyelenggara) adalah badan hukum
Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam
Uang
Berbasis
Teknologi
Informasi.
Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak
Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima
Pinjaman yang sumber dananya berasal dari
pihak Pemberi Pinjaman. Adapun, perjanjian
peer to peer lending yang dimaksud,
meliputi perjanjian antara Penyelenggara
dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK
No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8 jo. Ps. 16.
Ibid., Ps. 1 angka 7 jo. Ps. 15 ayat (2).
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antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima
Pinjaman.15
Apabila ditinjau dari aspek hukum
perjanjian, terdapat tiga pihak yang terlibat
dalam perjanjian pinjaman dengan skema Pay
Later. Para pihak tersebut merupakan subyek
hukum yang memiliki hak dan kewajiban,
secara umum yaitu:
a) Konsumen selaku Penerima Pinjam
an, yaitu mereka yang berminat membeli
barang atau jasa, namun memiliki keter
batasan dalam melakukan pembelian atau
pembayaran secara tunai. Jika konsumen
tersebut akhirnya membeli barang atau
jasa dengan fasilitas Pay Later, maka ia
akan menjadi Debitur. Debitur memiliki
kewajiban untuk memenuhi perikatan
secara tepat waktu dan sewajarnya. Hal ini
berkaitan dengan kemampuan membayar
dan
melaksanakan
prestasi
yang
diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam suatu
perjanjian pinjaman dengan skema Pay
Later, kemampuan membayar tetap harus
menjadi perhatian untuk memperkecil
risiko dalam perjanjian kredit.
b) Penyedia layanan Pay Later selaku Pemberi
Pinjaman, dalam hal ini yaitu perusahaan
atau situs daring yang menawarkan
barang atau jasa seperti dengan fasilitas
pembayaran melalui skema Pay Later.
Sehingga, penyedia layanan ini dengan
kata lain merupakan Kreditur.
c) Fintech selaku Penyelenggara Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi, yaitu pihak yang
menyalurkan pinjaman dan akan menagih
pinjaman. Fintech ini juga yang akan

15
16

menentukan seberapa besar fasilitas serta
berbagai ketentuan pinjam-meminjam
lainnya yang bisa didapatkan oleh calon
Debitur (konsumen). Dalam hal ini,
fintech tersebut merupakan peer to peer
lending sebagai penyelenggara layanan
jasa keuangan untuk mempertemukan
Pemberi Pinjaman dengan Penerima
Pinjaman dalam rangka melakukan
perjanjian pinjam meminjam melalui
sistem elektronik. dengan menggunakan
jaringan internet.16
Sebagai suatu subyek hukum, fintech
berkedudukan sebagai Penerima Kuasa
dan Wewenang dari Pemberi Pinjaman
atas Perjanjian Pinjaman yang terjadi
antara
Penerima
Pinjaman
dengan
Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian
Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi yang
dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman. Dimana
berdasarkan perjanjian Penyelenggaraan
tersebut, Penyelenggara diberikan kuasa dan
wewenang antara lain untuk menandatangani
dan melaksanakan perjanjian pemberian
pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan
Penerima Pinjaman yang telah memenuhi
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Penyelenggara.
Untuk mendukung analisis dan pembahas
an pada sub-bab berikutnya, Penulis akan
memberikan contoh spesifik dari salah satu
Penyelenggara skema pembayaran Buy Now,
Pay Later di Indonesia yaitu OVO PayLater.
OVO PayLater adalah layanan pinjaman yang

Ibid., Ps. 18.
Ibid., Ps. 1 angka 3.
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diberikan oleh perusahaan Peer-to-Peer
Lending PT Indonusa Bara Sejahtera (Taralite)
dalam bentuk kredit limit yang dapat
digunakan untuk bertransaksi pada aplikasi
OVO. PT Indonusa Bara Sejahtera (”Taralite”)
selaku pihak OVO Paylater, telah terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) sejak tanggal
21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar
dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017 sehingga
pelaksanaan kegiatan usaha Taralite telah
diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam
Uang
Berbasis
Teknologi
17
Informasi. Adapun, mekanisme pembayaran
pada OVO PayLater diselenggarakan dengan
cara kerja sebagai berikut:18
a) Subyek yang akan mendapatkan fasilitas
OVO Paylater adalah pengguna rutin
aplikasi OVO dengan umur akun minimal
60 (enam puluh) hari dan telah menjadi
anggota OVO Premier;
b) Syarat untuk mendapatkan fasilitas OVO
Paylater yakni dengan mengisi informasi
pribadi, menyetujui syarat dan ketentuan,
memberikan foto Kartu Tanda Penduduk
(E-KTP) dan menyetujui perjanjian fasilitas
pinjaman dengan partner OVO (terlampir
di Syarat dan Ketentuan);
c) Proses pengajuan aplikasi OVO PayLater
tersebut maksimal 1x24 jam, kemudian
akan diberikan notifikasi pada aplikasi
OVO apabila telah selesai diproses. Hasil
17
18
19
20
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d)

e)
f)

g)

h)

pengajuan merupakan sepenuhnya hak
dari Partner (PT Indonusa Bara Sejahtera);
Kepemilikan OVO PayLater tidak dapat
dipindahtangankan dari pemilik sah
yang identitasnya didaftarkan pada
saat pengajuan aplikasi, dengan alasan
apapun;19
OVO PayLater tidak memiliki batas
minimum transaksi;
Notifikasi tagihan akan diberikan pada
tanggal 27 setiap bulannya yang harus
dibayarkan paling lambat tanggal 1
di bulan berikutnya. Transaksi OVO
PayLater pada tanggal 27 sampai 26 bulan
berikutnya, akan ditagih pada tanggal 27
bulan berikutnya;
Setelah jatuh tempo, semua tagihan yang
belum terbayar akan dikenakan bunga sisa
tagihan sebesar 0,1% setiap harinya dan
akan ditagih pada tagihan berikutnya;
Akun OVO PayLater akan dibekukan jika
Penerima Layanan tidak melunasi atau
melakukan pembayaran seluruh jumlah
tagihan jika melewati batas jatuh tempo.
Partner berhak mengambil tindakan
hukum lainnya berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman.

2. Komparasi Skema Pembayaran Buy
Now, Pay Later dengan Sistem Kredit
Perbankan Konvensional
a. Sistem Kredit Bank Konvensional
Kata kredit berasal dari bahasa Yunani
yaitu kata redere yang berarti kepercayaan,20
sedangkan dari bahasa Romawi kata kredit

Taralite, ”Disclaimer Risiko”, https://www.taralite.com/assets/documents/disclaimer.pdf (diakses 27 April
2020).
OVO, ”OVO Help Center”, https://www.ovo.id/helpcenter/article/360028038351 (diakses 27 April 2020).
OVO, ”OVO Help Center”, https://www.ovo.id/helpcenter/article/360028038891 (27 April 2020).
Thomas Suyatno, et al., Dasar-dasar Perkreditan, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm
15.
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merupakan credere artinya percaya.21 Dalam
arti luas, kredit dapat diartikan sebagai
pinjaman yang didasarkan pada komponenkomponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran
ekonomi dimasa mendatang.22 Hal ini berarti
Esensialitas dari kredit adalah pinjaman
yang diberikan atas dasar kepercayaan dari
kreditur kepada debitur bahwa kredit yang
diberikannya akan dikembalikan oleh debitur
dikemudian hari.
Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,
selanjutnya disebut dengan Undang-Undang
Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut,
”kredit” adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.23
Dari definisi-definisi mengenai kredit
di atas, maka dapat dikatakan bahwa
kredit memiliki unsur-unsur pokok sebagai
berikut:24				
a) Kepercayaan, adanya keyakinan dari
kreditur atas prestasi yang diberikan pada
nasabah debitur yang akan dilunasi sesuai
dengan waktu yang telah diperjanjikan.25

21
22
23
24
25
26
27
28
29

b) Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang
memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima
pada masa yang akan datang. Dalam unsur
waktu ini, terkandung pengertian nilai agio
dari uang, yaitu uang yang ada sekarang
lebih tinggi nilainya dari uang yang akan
diterima di masa mendatang.26
c) Degree of risk, adanya risiko yang
mungkin akan terjadi selama jangka
waktu peminjaman kredit, sehingga untuk
menutup kemungkinan kerugian yang
muncul dari adanya wanprestasi, sudah
sewajarnya bila diperjanjikan sebelumnya
diantara bank dengan nasabah debitur
mengenai adanya suatu jaminan/agunan.27
d) Prestasi, adanya objek perjanjian tertentu
berupa prestasi dan kontraprestasi pada
saat tercapainya kesepakatan perjanjian
pemberian kredit antara bank dengan
nasabah debitur. Prestasi yang dimaksud
disini adalah dalam bentuk pemberian
uang.28 Begitu juga halnya dengan kontra
prestasi yang berupa uang lebih/bunga
sebagai imbal jasa terhadap bank yang
telah bersedia untuk meminjamkan
sejumlah uang kepada nasabah debitur.29
Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka
dapat dikemukakan bahwa selain unsur
kepercayaan tersebut, dalam permohonan

Suharno, Analisa Kredit, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 1.
O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 91.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Pasal 1 butir 11.
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003), hlm. 238.
Thomas Suyatno, et al., Dasar-dasar Perkreditan, Ed. 3., hlm 15.
Hemansyah, Hukum Perbankan Nasional, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 59.
Ibid., hlm. 59.
Muchdarsyah Sinungan, Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan (b), (Jakarta: Yagras, 1980), hal. 13.
Thomas Suyatno, et al., Dasar-dasar Perkreditan, Ed. 3., hlm 13.
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dan pemberian kredit juga mengandung
unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko,
dan unsur prestasi.
Kegiatan perbankan utamanya adalah
menghimpun dan menyalurkan dana. Salah
satu kegiatan utama itu adalah bentuk
kredit kepada masyarakat dan pengusaha.
Keuntungan utama bisnis perbankan adalah
selisih antara bunga dari sumber-sumber
dana dengan bunga yang diterima dari alokasi
dana tertentu. Bagi para pihak (masyarakat
dan pengusaha) sebagai penerima kredit
diharapkan memperoleh nilai tambah untuk
dapat mengembangkan usahanya agar
mereka lebih maju.30
Untuk melakukan hal tersebut, dalam dunia
perbankan, kredit sendiri memiliki beberapa
ragam berdasarkan ciri-ciri masing-masing.
Pertama, berdasarkan jangka waktunya
dikenal kredit jangka pendek, menengah, dan
panjang.31 Sebagai contoh dari kredit jangka
pendek adalah kartu kredit, sedangkan jangka
menengah seperti kredit kendaraan bermotor,
dan kredit jangka panjang seperti tambahan
modal dalam rangka ekspansi usaha. Kedua,
menurut cara pemakaiannya dikenal kredit
sekali saja (Aflopend), kredit rekening koran,
kredit berulang-ulang, kredit bertahap dan
kredit tiap transaksi.32 Sedangkan Ketiga,
berdasarkan tujuan penggunaannya terdapat
kredit investasi, dan kredit modal kerja,
kredit konsumsi.33 Kemudian pada dasarnya
setiap jenis atau ragam kredit tersebut wajib
dijalankan oleh perbankan dengan hati-hati

30
31
32
33
34
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(prinsip kehati-hatian). Prinsip kehati-hatian
(prudent) ini adalah salah satu akibat dari
esensi kredit itu sendiri yaitu kepercayaan
dalam suatu pemberian kredit juga sebagai
perwujudan dari prinsip prudent banking dari
seluruh kegiatan perbankan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia jo.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 jo.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 dengan tegas
menyebutkan pengawasan terhadap urusan
kredit. Berdasarkan kewenangan pengawasan
oleh Bank Sentral ini, maka Bank Sentral
menetapkan pula batas maksimum pemberian
kredit (legal lending limit) terhadap individu
atau kelompok peminjam tertentu, sesuai
dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 11
Undang- Undang Perbankan Nomor 7 Tahun
1992.34 Disamping itu pula, juga dengan tujuan
penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi
tentang perbankan akan diperketat. Sehingga
akhirnya dunia perbankan merupakan salah
satu bidang yang sangat heavily regulated.
Demikian pula dengan keharusan adanya
jaminan hutang dalam setiap pemberian
kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan
agar kredit diluncurkan secara hati-hati,
sehingga ada jaminan bahwa kredit yang
bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak
debitur. Jaminan dalam kegiatan perkreditan
dibedakan menjadi dua yaitu jaminan utama
dan jaminan tambahan. Jaminan utama kredit
adalah berupa kelayakan dari proyek atau
usaha itu sendiri, berbeda dengan jaminan

Suharno, Analisa Kredit, hlm. 2.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 487.
Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 15.
Ibid., hlm. 18.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Pasal 11.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183–201
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tambahan yaitu dapat berupa fixed assets
dan/atau tidak bergerak.35
Dalam hal ini menurut Pasal 8 UndangUndang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992,
maka bank wajib mempunyai keyakinan
akan kesanggupan debitur untuk melunasi
kreditnya. Selanjutnya penjelasan resmi atas
Pasal 8 tersebut menegaskan bahwa setiap
bank harus memperhatikan prinsip-prinsip
perkreditan yang sehat dan harus yakin
akan kemampuan debitur untuk melunasi
hutangnya agar memperoleh keyakinan
tersebut. Bank yang bersangkutan harus pula
melakukan penilaian dengan seksama atas
watak, kemampuan, modal, agunan, dan
prospek usaha debitur. Penilaian tersebut
kemudian dikenal dengan nama 5 C’s of
Credit atau Prinsip 5 C dalam kredit yang
adalah singkatan dari unsur-unsur Character
(Kepribadian), Capacity (Kapasitas), Capital
(Modal), Condition of Economy (Kondisi
Ekonomi), Collateral (Agunan) sebagai unsur
yang harus ada dalam setiap pemberian
kredit.
Terkait dengan salah satu jenis kredit yaitu
Kartu Kredit dalam rangka memenuhi prinsip
5C tersebut, Secara khusus Bank Indonesia
mengeluarkan Surat Edaran mengenai Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari
2012 tentang Perubahan Atas PBI Nomor
11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan
kegiatan APMK. Surat ini dimaksudkan untuk
meningkatkan penerapan aspek kehatihatian untuk dapat melihat prinsip 5C yang

35
36

sebelumnya disebutkan, aspek perlindungan
konsumen, dan aspek peningkatan standar
keamanan teknologi APMK itu sendiri. Hal ini
ditujukan untuk pemberian kartu kredit yang
dilakukan oleh penerbit kartu kredit, dimana
mereka diwajibkan untuk menerapkan kehatihatian dalam manajemen risiko kredit, antara
lain:36
a) Batas usia minimum calon pemegang
kartu kredit, pemegang kartu kredit
utama adalah 21 tahun atau telah kawin
sedangkan pemegang kartu kredit
tambahan adalah 17 tahun atau telah
kawin.
b) Batas minimum penghasilan calon
pemegang kartu kredit adalah Rp3 juta
per bulan.
c) Batas maksimum plafon kredit yang
diberikan kepada satu orang pemegang
kartu kredit secara kumulatif adalah
sebesar 3 (tiga) kali penghasilan per bulan.
d) Batas maksimum jumlah penerbit kartu
kredit yang dapat memberikan fasilitas
kartu kredit kepada seorang pemegang
kartu kredit adalah sebanyak 2 (dua)
penerbit kartu kredit saja.
e) Persentase pembayaran minimum yang
harus dibayarkan oleh pemegang kartu
kredit adalah sebesar 10% dari total
tagihan. Namun hal ini tidak berlaku bagi
pemegang kartu kredit yang memiliki
minimum penghasilan sebesar Rp10 juta
per bulan.
Kredit pada dasarnya adalah sebuah
perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.

Suharno, Analisa Kredit, hlm. 40.
Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, PBI No. 14 / 2/PBI/ 2012, Pasal 15.
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Riil disini berarti bahwa terjadinya perjanjian
kredit ditentukan oleh penyerahan uang
oleh bank kepada nasabah debitur. Dilihat
dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit
perbankan menggunakan bentuk perjanjian
baku (standard contract).37 Berkaitan dengan
itu, memang dalam praktiknya perjanjiannya
telah disediakan oleh pihak bank sebagai
kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari
dan memahaminya dengan baik. Menurut
Ch. Gatot Wardoyo mempunyai fungsi-fungsi
sebagai berikut.38
a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai
perjanjian pokok.
b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat
bukti mengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban di antara kreditur dan debitur.
c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat
untuk melakukan monitoring kredit.
Sebagai
sebuah
perjanjian,
kredit
memiliki kemungkinan untuk terlanggar
atau biasa disebut dengan wanprestasi.
Namun pelanggaran dalam perjanjian kredit
tidak serta-merta langsung diselesaikan ke
pengadilan, terdapat beberapa langkahlangkah yang harus ditempuh oleh perbankan
dalam
rangka
menyelesaikan
kredit
bermasalah. Dalam rangka memenuhi tujuan
pembahasan ini yaitu, perbandingan dengan
BNPL permasalahan yang paling banyak
terjadi pada fasilitas kredit berupa kartu
kredit adalah keterlambatan pembayaran.
Ancaman sanksi yang diberikan dalam hal
keterlambatan adalah denda keterlambatan.
Denda keterlambatan pembayaran adalah
sejumlah biaya yang dikenakan oleh pihak
37
38
39
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bank penerbit kepada nasabah pengguna
kartu kreditnya akibat adanya keterlambatan
pembayaran yang dilakukan oleh nasabah
tersebut, dimana bank menerima pembayaran
tersebut setelah lewat tanggal jatuh tempo
yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Artinya,
denda ini timbul akibat kelalaian dalam
membayar tagihan kartu kredit tersebut.
Secara
khusus,
Bank
Indonesia
mengeluarkan
aturan
terkait
dengan
pengenaan denda tersebut. Hal ini diterbitkan
melalui Surat Edaran (SE) Nomor 14/17/
DASP tahun 2012 mengenai perubahan atas
Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor
11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu. Dalam
regulasi yang mulai berlaku sejak tanggal 7
Juni 2012 itu, dikatakan bahwa para pemegang
kartu kredit yang terlambat membayar
tagihan kartu kreditnya akan dikenai denda
keterlambatan pembayaran sebesar 3%
dari total tagihan yang bersangkutan pada
bulan tersebut, dimana jumlah maksimal
denda yang bisa dikenakan oleh pihak bank
adalah sebesar Rp150 ribu. Semakin sering
menunggak maka nasabah/aktiva tersebut
akan semakin memiliki golongan yang buruk,
dimulai dari lancar, dalam perhatian khusus,
kurang lancar, diragukan hingga macet.39
b. Persamaan dan Perbedaan antara
Skema Pembayaran Buy Now, Pay
Later dan Sistem Kredit Perbankan
Konvensional
Seperti yang telah disebutkan dalam pokok
pembahasan sebelumnya, Buy Now, Pay Later

Hemansyah, Hukum Perbankan Nasional, hlm. 71.
Ibid. hlm. 72.
PBI No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum, Pasal 12 ayat (3).
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183–201
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(BNPL) adalah layanan pinjaman online tanpa
kartu kredit yang memungkinkan konsumen
membayar suatu transaksi di kemudian
hari, baik dengan sekali bayar atau dengan
mencicil40 sedangkan kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.41 Dari pemaparan tersebut sekiranya
dapat ditemukan kemiripan dari BNPL dan
kredit perbankan dikarenakan adanya banyak
kesamaan unsur.
Pertama, esensialitas BNPL ataupun kredit
perbankan adalah sama-sama kepercayaan.
Adanya keyakinan dari kreditur bahwa
penerima pinjaman atau debitur akan
mengembalikan pinjaman tepat waktu adalah
esensi dari BNPL ataupun kredit perbankan.
Kedua, unsur jangka waktu yaitu masa yang
memisahkan antara pemberian pinjaman dan
pengembalian uang pinjaman juga terdapat
dalam kedua hal tersebut. Ketiga, adanya
potensi risiko sebagai akibat dari jangka
waktu yang memisahkan antara pemberian
pinjaman dan pengembalian pinjaman terkait
gagal bayar atau terlambat mengembalikan
pinjaman selalu ada dalam dua hal tersebut.
Keempat, unsur terdapat prestasi atau objek
kredit (biasanya adalah pinjaman uang)
sama-sama menjadi pokok dari BNPL dan
kredit perbankan. Selain dari unsur-unsurnya
metode atau skema dari BNPL juga sangat mirip

40
41
42

dengan salah satu jenis kredit perbankan yaitu
kredit jangka pendek terkhusus fasilitas kartu
kredit. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan
Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu menyatakan
bahwa42:
”Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan
atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana
kewajiban pembayaran pemegang kartu
dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau
penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban
untuk melakukan pembayaran pada waktu
yang telah disepakati baik dengan pelunasan
secara sekaligus (charge card) ataupun dengan
pembayaran secara angsuran.”
Secara skematis dan metodologis BNPL
mirip dengan fasilitas kredit perbankan kartu
kredit karena fungsinya yang untuk tujuan
konsumsi dan jangkanya yang pendek, lebih
lanjut model kartu kredit yang sama persis
dengan BNPL adalah kartu kredit dengan
penarikan kredit tiap transaksi, karena
biasanya dalam skema penyelenggara BNPL
kredit dilakukan oleh peminjam uang setiap
melakukan transaksi.
Ditinjau dari aspek hukum perjanjian,
barulah mulai terlihat perbedaan yang
mencolok antara kredit perbankan dan BNPL.
Kredit perbankan pada dasarnya adalah sebuah
perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Pasal 1 butir 11.
”Waspadai Skema Pay Later Yang Malah Menjadi Pain Later”, https://www.cigna.co.id/health wellness/waspadaskema-pay-later.
PBI No. 14/2/PBI/2012, Pasal 1 ayat (4).
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Riil disini berarti bahwa terjadinya perjanjian
kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh
bank kepada nasabah debitur.43 Sedangkan
BNPL di Indonesia dikategorikan sebagai
perjanjian peer to peer lending yang adalah
salah satu fintech dan digolongkan sebagai
lembaga keuangan bukan bank. Perjanjian
peer to peer lending seperti yang telah
disebutkan sebelumnya meliputi perjanjian
antara penyelenggara dengan pemberi
pinjaman; dan perjanjian antara pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman.44
Sehingga dapat disederhanakan bahwa dalam
kredit perbankan hanya terdapat hubungan
hukum antara kedua belah pihak yaitu bank
sebagai kreditur dan nasabah bank atau
peminjam uang sebagai debitur, sedangkan
dalam BNPL terdapat hubungan hukum antara
ketiga pihak yaitu penerima pinjaman sebagai
debitur, pemberi pinjaman atau penyedia
layanan sebagai kreditur, dan fintech company
selaku penyelenggara layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi
yaitu pihak yang menyalurkan pinjaman
dan akan menagih pinjaman. Kebiasaan
dalam bisnis BNPL menentukan sendiri juga
bahwa terkadang fintech company ini akan
menentukan seberapa besar fasilitas serta
berbagai ketentuan pinjam meminjam lainnya
yang bisa didapat calon debitur.45
Perbedaan selanjutnya adalah terkait
dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
dalam kredit perbankan prinsip kehati-hatian
(prudent) adalah salah satu akibat dari esensi
kredit itu sendiri yaitu kepercayaan dalam
suatu pemberian kredit. Peraturan yang
43
44
45
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mengatur mengenai hal tersebut begitu
banyak dan ketat. Menurut Pasal 8 UndangUndang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
misalnya, diatur bahwa bank wajib mempunyai
keyakinan akan kesanggupan debitur untuk
melunasi kreditnya. Selanjutnya penjelasan
resmi atas Pasal 8 tersebut menegaskan
bahwa setiap bank harus memperhatikan
prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan
harus yakin akan kemampuan debitur untuk
melunasi hutangnya agar memperoleh
keyakinan tersebut. Bank yang bersangkutan
harus pula melakukan penilaian dengan
seksama atas watak, kemampuan, modal,
agunan, dan prospek usaha debitur. Penilaian
tersebut kemudian dikenal dengan nama 5 C’s
of Credit atau Prinsip 5 C dalam kredit yang
adalah singkatan dari unsur-unsur Character
(Kepribadian), Capacity (Kapasitas), Capital
(Modal), Condition of Economy (Kondisi
Ekonomi), Collateral (Agunan) sebagai unsur
yang harus ada dalam setiap pemberian
kredit.
Tindak lanjut dari prinsip kehati-hatian
tersebut dapat dilihat kemudian dalam
pengajuan kredit perbankan, penilaian
aktiva kredit perbankan, hingga pengawasan
dan penyelesaian kredit bermasalah, yang
dalam hal ini terkhusus fasilitas kartu kredit.
Pengajuan fasilitas kartu kredit dari debitur
diatur secara tegas dalam PBI Nomor 14/2/
PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang
Perubahan Atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009,
yaitu mensyaratkan batas usia, batas
minimum penghasilan, batas maksimum
kredit, batas maksimum jumlah kartu kredit,
dan persentase pembayaran yang harus

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, hlm.71
POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 18.
POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8. Ps. 1 angka 7. Ps. 1 angka 8.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183–201
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dibayarkan oleh pemegang kartu kredit.46
Hal tersebut dilakukan untuk melihat syarat
atau prinsip 5 C dipenuhi atau tidak oleh
pengaju fasilitas kartu kredit. terkait dengan
penggolongan dan penilaian aktiva kredit
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/
PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva
Bank Umum. Istilah ini adalah istilah yang
digunakan untuk menunjukkan penggolongan
kredit berdasarkan kolektibilitas kredit
seseorang, yaitu dimulai dari lancar, dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan
hingga macet, sehingga bank akan semakin
ragu untuk memberikan kredit kepada
debitur atau calon debitur yang memiliki
kolektibilitas rendah.47 Terkait dengan terjadi
gagal bayar atau terlambat bayar oleh debitur
Secara khusus, Bank Indonesia mengeluarkan
aturan terkait dengan pengenaan denda
tersebut. Hal ini diterbitkan melalui Surat
Edaran (SE) Nomor 14/17/DASP tahun 2012
mengenai perubahan atas Surat Edaran
Bank Indonesia (SE BI) Nomor 11/10/DASP
tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu. Dalam regulasi tersebut,
dikatakan bahwa para pemegang kartu kredit
yang terlambat membayar tagihan kartu
kreditnya akan dikenai denda keterlambatan
pembayaran sebesar 3% dari total tagihan
yang bersangkutan pada bulan tersebut,
dimana jumlah maksimal denda yang bisa
dikenakan oleh pihak bank adalah sebesar

46
47
48
49

Rp150 ribu.48 Hal tersebutlah kemudian yang
menjadikan perbankan disebut sebagai salah
satu bidang yang sangat heavily regulated.
Di sisi lain aturan mengenai BNPL di
Indonesia belum mengenal dan mengatur
mengenai
prinsip
kehati-hatian
dan
penerapan dari prinsip tersebut. Berkaitan
dengan mitigasi risiko misalkan hanya diatur
mengenai keharusan perusahaan untuk
melakukan mitigasi risiko tanpa merincikan
mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh
perusahaan dalam rangka memitigasi risiko.49
Contoh lain adalah mengenai pengajuan
aplikasi, atau penyelesaian kredit bermasalah
juga tidak ada pengaturan secara rincinya,
dalam arti lain diserahkan kepada masingmasing fintech company. Dalam hal ini
contoh yang kamu analisa dalam tulisan
ini adalah OVO Paylater, syarat untuk
mendapatkan fasilitas OVO Paylater yakni
dengan mengisi informasi pribadi, menyetujui
syarat dan ketentuan, memberikan foto Kartu
Tanda Penduduk (E-KTP) dan menyetujui
perjanjian fasilitas pinjaman dengan partner
OVO (terlampir di Syarat dan Ketentuan),
kemudian proses pengajuan aplikasi OVO
PayLater tersebut maksimal 1x24 jam, dan
akan diberikan notifikasi pada aplikasi OVO
apabila telah selesai diproses. Sehingga
proses pengajuan dapat dikatakan lebih tidak
berhati-hati dari kredit perbankan dan juga
tidak menggunakan prinsip 5 C yang biasanya
digunakan bank dalam menyetujui atau tidak
menyetujui pengajuan kartu kredit oleh calon

PBI No. 14 / 2 /PBI/ 2012, Ps. 15.
PBI No. 8/2/PBI/2006, Ps. 12 ayat (3)
Surat Edaran Bank Indonesia tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tentang
Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, SE BI Nomor 14/17/DASP tahun 2012.
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 21.
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debitur.50 Terkait dengan keterlambatan
kebijakan OVO payleter juga mengatur sendiri
bahwa setelah jatuh tempo, semua tagihan
yang belum terbayar akan dikenakan bunga
sisa tagihan sebesar 0,1% setiap harinya dan
akan ditagih pada tagihan berikutnya.51
Perbedaan terakhir adalah terkait cara
mendapatkan keuntungan dari kredit
perbankan dan BNPL. Disebutkan dalam
definisi diawal bahwa salah satu unsur kredit
perbankan menurut UU perbankan adalah
adanya bunga. Keuntungan utama bisnis
perbankan diambil dari bunga tersebut, atau
lebih lengkapnya selisih antara bunga dari
sumber-sumber dana dengan bunga yang
diterima dari alokasi dana tertentu. Bagi para
pihak (masyarakat dan pengusaha) sebagai
penerima kredit diharapkan memperoleh
nilai tambah untuk dapat mengembangkan
usahanya agar mereka lebih maju.52 Sedangkan
dalam skema BNPL dalam memberikan
pinjaman tidak mengenakan bunga atau
interest.
Meskipun terdapat kesamaan-kesamaan
yang sangat mendasar pada unsur-unsur pokok
dan esensial dari kredit perbankan terkhusus
fasilitas kartu kredit dan BNPL ternyata
status quo di Indonesia saat ini menunjukkan
terdapat perbedaan yang mencolok dalam
tatanan pengaturan, utamanya karena BNPL
adalah salah satu bagian dalam fintech yang
merupakan lembaga keuangan bukan bank,
kemudian perbedaan paling terasa adalah
karena masih minimnya peraturan yang
mengatur mengenai prinsip kehati-hatian
dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian,

50
51
52
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dan terakhir mengenai cara mendapatkan
keuntungan. Perbedaan-perbedaan tersebut
kemudian berisiko menimbulkan isu-isu
dalam implementasi dari BNPL di Indonesia,
hal tersebut yang akan kemudian dibahas
dalam bagian selanjutnya.
c. Risiko dan Potensi Isu dalam
Implementasi Skema Pembayaran Buy
Now, Pay Later
Berkaitan dengan penggunaan teknologi
informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan
di Indonesia, beragam layanan keuangan yang
memanfaatkan teknologi informasi atau telah
menjadi hal yang umum di masyarakat, baik
yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang
diawasi oleh OJK maupun yang ditawarkan
oleh perusahaan start-up dan diharapkan
dapat berperan sebagai pendukung untuk
meningkatkan tingkat inklusi keuangan
di Indonesia. Berdasarkan pembahasan
sebelumnya, telah ditemukan beberapa
perbedaan maupun kesamaan unsur antara
skema BNPL dan kredit pada perbankan
konvensional. Apabila ditinjau lebih lanjut,
khususnya mengenai perbedaan antara kedua
mekanisme pinjaman tersebut, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa terdapat potential
issues berupa risiko hukum maupun risiko
keuangan pada skema pembayaran melalui
BNPL.
Pertama, pada skema BNPL tidak terdapat
Prinsip 5C dalam pemberian pinjamannya.
Fintech company selaku Penyelenggara yang
akan menentukan seberapa besar fasilitas
serta berbagai ketentuan pinjam meninjam

”Ovo Help Center”, https://www.ovo.id/helpcenter/article/360028038351, diakses pada 27 April 2020.
Ibid.
Suharno, Analisa Kredit, hlm. 2.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183–201
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lainnya yang bisa didapat calon debitur.
Sebagaimana telah diketahui, bahwa unsur
5C merupakan unsur yang harus ada dalam
setiap pemberian kredit. Pada skema BNPL,
persyaratan pengajuan yang diberikan
terbilang minim, tidak terdapat sistem
pengawasan yang komprehensif serta belum
ada pengaturan mengenai penilaian aktiva dari
calon debitur. Padahal, penilaian mengenai
watak, kemampuan, modal, agunan, dan
prospek usaha debitur adalah penting dalam
suatu perjanjian pinjaman atau kredit. Hal-hal
tersebut tentu dapat menimbulkan potensi
penilaian yang salah dari Penyelenggara
sebagai calon kreditur atas calon debiturnya.
Untuk itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut
mengenai aspek kehati-hatian oleh fintech
selaku pihak Penyelenggara pinjaman dengan
skema BNPL agar tidak menimbulkan kerugian
pada kedua belah pihak.
Kedua, jika merujuk ke berbagai pem
beritaan, Penyelenggara BNPL enggan
menggunakan kata utang karena tidak ingin
menimbulkan kesan buruk yang melekat di
fasilitas pembiayaan yang ditawarkan fintech
kepada konsumen selaku calon debitur.
Hal ini ini tidak terlepas dari konsep bisnis
yang dirancang oleh fintech pay later.
Bentuk modifikasi yang paling umum adalah
dengan memberikan berbagai kemudahan
pada pengajuan pinjamannya. Perusahaan
fintech mendapatkan keuntungan dari biaya
keterlambatan pembayaran (late fees), biaya
penyimpanan akun (account-keeping fees)
setiap bulannya, dan biaya pemrosesan
(processing fee) untuk setiap pembayaran yang
dilakukan oleh Pengguna. Namun, apabila
ditinjau lebih lanjut, ketika terjadi tunggakan
pembayaran cicilan pinjaman pay later, maka
risiko yang dihadapi sebenarnya mirip dengan

risiko jika gagal bayar utang kartu kredit dan
utang perbankan lainnya. Yakni dengan cara
membekukan akun pengguna, denda yang
terakumulasi, penagihan secara berkala,
hingga adanya risiko penyelesaian melalui jalur
hukum. Untuk itu, bagi Pengguna selaku calon
debitur harus lebih memperharikan syarat
dan ketentuan yang ditawarkan sebelum
akhirnya menyepakati perjanjian pinjaman
dengan skema BNPL. Lebih lanjut, tidak
dapat dipungkiri bahwa dengan munculnya
skema pembayaran BNPL yang kini telah
ditawarkan pada berbagai platform digital,
akan berpotensi memberikan dampak bagi
consumer behaviour atau perilaku konsumen,
dalam hal ini yaitu Pengguna selaku debitur.
Konsumen, terutama yang berasal dari
generasi muda, akan cenderung berperilaku
konsumtif karena berbagai kemudahan yang
diberikan oleh BNPL.
Oleh karena terdapat beberapa potential
issues tersebut, baik Penyelenggara, Pemberi
maupun Pengguna Layanan BNPL harus
tetap berhati-hati dan menyadari adanya
risiko hukum maupun risiko keuangan pada
implementasi dari skema pembayaran di era
digital ini. Sementara itu, Bank Konvensional
juga harus terus melakukan transformasi
digital pada berbagai layanan yang
memudahkan konsumen, sehingga dapat tetap
bersaing dengan sehat sekaligus mewujudkan
pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan
yang berkelanjutan di Indonesia.

D. Penutup
Saat ini, BNPL atau lebih familiar dikenal
sebagai Pay Later, tengah menjadi opsi skema
pembayaran yang menarik bagi masyarakat
yang memiliki anggaran terbatas. BNPL adalah
fasilitas keuangan yang memungkinkan
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metode pembayaran dengan cicilan tanpa
kartu kredit. Pay Later merupakan layanan
pinjaman online tanpa kartu kredit yang
memungkinkan konsumen membayar suatu
transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali
bayar atau dengan mencicil. Metode BNPL
yang seperti itu menunjukkan kemiripan
dan kesamaan dengan unsur-unsur dasar
kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka
waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam
bentuk kredit.
Meskipun terdapat kesamaan-kesamaan
yang sangat mendasar pada unsur-unsur pokok
dan esensial dari kredit perbankan terkhusus
fasilitas kartu kredit dan BNPL, ternyata
status quo di Indonesia saat ini menunjukkan,
terdapat perbedaan yang mencolok dalam
tatanan pengaturan. Utamanya karena BNPL
adalah salah satu bagian dalam fintech yang
merupakan lembaga keuangan bukan bank,
kemudian perbedaan lain yang paling terlihat
adalah karena masih minimnya peraturan
yang mengatur mengenai prinsip kehatihatian dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian
terkait BNPL, cara mendapatkan keuntungan
antara BNPL dan kredit perbankan juga
memiliki perbedaan yang nyata.
Hal ini kemudian yang membuka
celah akan berbagai potential issues dari
mekanisme skema pembayaran BNPL. Untuk
itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut
mengenai dibuatnya aturan mengenai aspek
kehati-hatian dari fintech dengan skema
BNPL ini agar tidak menimbulkan kerugian
pada kedua belah pihak. Lebih lanjut, prinsip
kehati-hatian harus lebih didorong lagi untuk
dilaksanakan dalam kegiatan bisnis BNPL bisa
dalam bentuk kebijakan perusahaan ataupun
kerangka regulasi yang kuat dan detail agar
tidak terjadi permasalahan seperti gagal bayar
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dalam skala besar yang dapat mengganggu
stabilitas ekonomi.
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Abstrak
Penyebaran Covid-19 mengakibatkan masyarakat yang memiliki pinjaman di lembaga pemberi pinjaman, kesulitan
membayar angsurannya. Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian
nasional, namun kebijakan tersebut tidak men-cover konsumen Fintech Peer to Peer Lending, hal ini menimbulkan
kekosongan hukum, karena konsumen Fintech Peer to Peer Lending tidak memiliki perlindungan hukum akibat penyebaran
Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran Covid-19 terhadap konsumen
Fintech, dan bagaimana urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech akibat penyebaran Covid-19.
Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari
bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang pencegahan Covid-19 dan literatur terkait, dianalisis secara deskriptif
analitis. Hasil penelitian menyimpulkan konsumen Fintech Peer to Peer Lending terkena dampak penyebaran Covid-19,
sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, berupa stimulus yang diberikan kepada penerima dan pemberi
pinjaman Fintech Peer to Peer Lending.
Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, fintech peer to peer lending, covid-19
Abstract
The range of Covid-19 has resulted in people who have loans at lending institutions, having difficulty paying installments.
The government responded to this by issuing a national economic stimulus policy. Still, the policy did not cover consumers
of Fintech Peer to Peer Lending, this created a legal vacuum, because consumers of Fintech Peer to Peer Lending did not
have legal protection due to the spread of Covid-19. The problem in this research is the impact of the range of Covid-19
on Fintech consumers and the urgency of legal protection policies for Fintech consumers due to the spread of Covid-19.
This problem will be discussed with the normative juridical research method. It uses secondary data, which consists of
primary legal material, namely the OJK regulations on Covid-19 prevention and related literature, analyzed descriptively
analytically. The study results concluded that consumers of Fintech Peer to Peer Lending are affected by the spread of
Covid-19, so they need to get legal protection, in the form of stimulus given to recipients and lenders of Fintech Peer to
Peer Lending.
Keywords: legal protection, consumer, fintech peer to peer lending, covid-19
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A. Pendahuluan
World Health Organization (WHO) telah
menyatakan bahwa penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Pandemi. Hal
ini dikarenakan tingkat penyebaran Covid-19
sudah meluas, Indonesia merupakan salah
satu negara yang terdampak penyebaran
Covid-19. Indonesia sebagai negara hukum,
maka pencegahan Pandemi Covid-19 juga
harus dilandasi oleh dasar hukum yang
kuat.1 Indonesia sendiri telah menetapkan
penyebaran Covid-19 sebagai bencana
nasional, Status bencana nasional diumumkan
presiden, yang diwakili oleh Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
pada hari sabtu 14 Maret 2020, di Gedung
BNPB.2 Status bencana nasional yang
disematkan pada penyebaran Covid-19 di
Indonesia berdasarkan pada UU No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana,
khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf c yang pada
intinya menentukan bahwa wewenang
Pemerintah
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana salah satunya yaitu
penetapan status dan tingkatan bencana
nasional dan daerah.3 Pemerintah menetapkan
Covid-19 sebagai bencana nasional karena
jumlah korbannya yang semakin banyak.
Jumlah korban bencana nasional penyebaran

1
2

3
4
5

6
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Covid-19 di Indonesia hingga tanggal 17
April 2020, yaitu berjumlah 5.923 orang,
dari korban tersebut diketahui korban yang
sudah sembuh sebanyak 607 orang, korban
yang meninggal dunia 520 orang, dan sisanya
masih dalam perawatan.4 Tentunya penetapan
Covid-19 sebagai bencana nasional membawa
konsekuensi logis terhadap seluruh aspek
kehidupan masyarakat Indonesia.
Konsekuensi logis penetapan Covid-19
sebagai bencana nasional yaitu banyak
kebijakan yang diambil pemerintah yang
ditujukan untuk memutus penyebaran
Covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan
pemerintah dalam memutus penyebaran
Covid-19 yaitu kebijakan Work from Home
(WFH)5 oleh seluruh instansi dan lembaga,
termasuk badan usaha. Kebijakan WFH
berdampak terhadap pendapatan masyarakat,
karena ada beberapa pekerjaan yang tidak
bisa dikerjakan dari rumah. Hal ini tentu akan
berdampak terhadap penurunan pendapatan
masyarakat yang tidak bisa bekerja dari rumah
tersebut. Hal ini juga akan mengakibatkan
banyak masyarakat yang mengalami kesulitan
dalam membayar angsuran atau kredit mereka
kepada pihak pemberi pinjaman6. Pemerintah
sudah merespon permasalahan ini dengan
mengeluarkan kebijakan melalui Otoritas Jasa

Dalinama Telaumbanua, ”Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia,”QalamunaJurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 12 No. 1, (2020), hlm. 59.
Kementerian Kesehatan, ”Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional”, diakses
melalui
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-wabah-coronaindonesia-ditetapkan-bencana-nasional/, (diakses 9 April 2020).
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ”Perkembangan Terkini Penanganan Wabah Covid-19, disampaikan
pada 17 April 2020”. Diakses melalui https://bnpb.go.id/, (diakses 17 April 2020).
Hukum Online, ”Ketentuan Pelaksanaan Work From Home di Tengah Wabah Corona, oleh: Bernadetha Aurelia
Oktavira”, diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7326fd25227/ketentuanpelaksanaan-i-work-from-home-i-di-tengah-wabah-corona/, (diakses 9 April 2020).
Marwah, ”Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam”, Jurisprudentie, Vol.6, No.
1, (2019), hlm. 125.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 203–217
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Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK (POJK)
Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical
Dampak
Penyebaran
7
Coronavirus Disease 2019.
POJK No. 11 Tahun 2020 ini pada intinya
memberikan stimulus keuangan sebagai ruang
bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan
sektor jasa keuangan yang terdampak secara
langsung maupun tidak langsung akibat
penyebaran Covid-19.8 Kebijakan pemberian
stimulus ini, meliputi kebijakan penetapan
kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi
kredit atau pembiayaan.9 Kebijakan ini
diterapkan pada Bank Umum Konvensional
(BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat
(BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS).10 Cara restrukturisasi yang diatur
yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan
jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok,
pengurangan tunggakan bunga, penambahan
fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi
kredit/pembiayaan
menjadi
Penyertaan
Modal Sementara.
Adanya kebijakan pemerintah berupa
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019, merupakan wujud
7
8

9
10

11

perhatian pemerintah agar pembangunan
nasional tidak terhenti akibat penyebaran
Covid-19.
Namun
masih
menyisakan
permasalahan, sebab tidak semua pengguna
layanan jasa keuangan yang bisa merasakan
kebijakan tersebut. Seperti contohnya
pengguna layanan jasa keuangan Fintech,
khususnya Peer to Peer Lending, mereka
tidak bisa merasakan kebijakan tersebut.
Padahal mereka juga mengalami hal yang
sama seperti dialami oleh pengguna layanan
jasa keuangan pada BUK, BUS, UUS, BPR,
dan BPRS. Perusahaan Fintech Peer to Peer
Lending tidak bisa menerapkan kebijakan
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019, menurut Kepala
Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur
Pardede, dikarenakan perbedaan Fintech
Peer to Peer Lending dengan perbankan.
Perbankan sebagai pemberi pinjaman
langsung sementara Fintech Peer to Peer
Lending bertindak sebagai perantara antara
pemberi dan penerima pinjaman, sehingga
tidak bisa memberikan keringanan.11
Apabila kita melihat data jumlah
perusahaan Fintech Peer to Peer Lending yang
terdaftar di OJK hingga bulan Februari 2020,

Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Otoritas Jasa Keuangan, ”Kebijakan Stimulus OJK pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona”,
diakses melalui https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Stimulus-OJKpada-Sektor-Jasa-Keuangan-Antisipasi-Dampak-Virus-Corona.aspx, (diakses 9 April 2020).
Pasal 2 ayat 2, Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Otoritas Jasa Keuangan, ”Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020
Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)”, diakses melalui (https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/
Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-CoronavirusDisease-2019.aspx) (diakses 9 April 2020.
CNBC Indonesia, ”Bank dan Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?”, diakses melalui www.
cnbcindonesia.com, (diakses 9 April 2020).
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berjumlah 161 perusahaan.12 Adapun data
mengenai perkembangan Fintech di Indonesia
bisa dilihat pada statistik berikut:

Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to
Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19.

Gambar 1. Perkembangan Fintech di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambaran data di atas menunjukkan
jumlah pengguna Fintech di Indonesia sangat
banyak, khususnya pengguna Fintech Peer
to Peer Lending, baik sebagai borrower
(penerima pinjaman), maupun sebagai lender
(pemberi pinjaman), pengguna Fintech adalah
konsumen Fintech.13 Namun mereka tidak bisa
merasakan kebijakan Stimulus Perekonomian
Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical
dampak Penyebaran Coronavirus Disease
2019, artinya ada kekosongan hukum, yang
terjadi karena konsumen Fintech Peer to Peer
Lending hingga saat ini belum ada perlindungan
hukum akibat penyebaran Covid-19. Sehingga
perlu adanya suatu kebijakan Perlindungan

12

13
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Penelitian ini akan fokus pada apa yang
menjadi urgensi pembentukan kebijakan
untuk menciptakan perlindungan hukum
terhadap konsumen Fintech Peer to Peer
Lending akibat penyebaran Covid-19.
Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena
saat ini terjadi kekosongan hukum dalam hal
perlindungan konsumen Fintech Peer to Peer
Lending akibat penyebaran Covid-19, karena
hingga saat ini belum ada satupun kebijakan
yang memberikan perlindungan terhadap
konsumen Fintech Peer to Peer Lending akibat
penyebaran Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan, ”Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 19 Februari 2020”, diakses
melalui https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-danBerizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx, (diakses 9 April 2020).
Kornelius Benuf, ”Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen dalam Bisnis Financial Technology
(Fintech) di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 8.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 203–217
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B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif, adapun yang dimaksud dengan
penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang mendasarkan analisisnya
pada peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan masalah yang menjadi fokus
penelitian.14 Data yang dipergunakan pada
penelitian ini yaitu data sekunder, yang
terdiri dari ”bahan hukum primer yaitu
peraturan perundang-undangan, dan bahan
hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang
membahas perlindungan hukum konsumen
Fintech Peer to Peer Lending”, data penelitian
ini diperoleh dengan penelusuran pustaka.
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
pendekatan deskriptif analitis15 yaitu cara
analisis dengan menggambarkan objek yang
diteliti.

C. Pembahasan
1. Dampak
Penyebaran
Covid-19
terhadap Konsumen Fintech
Telah diketahui bahwa penyebaran
Covid-19 di Indonesia menyebabkan banyak hal
yang bisa dilakukan masyarakat sebelumnya,
sekarang menjadi tidak bisa dilakukan. Salah
satunya yaitu masyarakat tidak bisa bekerja
seperti biasanya. Masyarakat Indonesia
sedang mengalami bencana non alam yaitu

14
15
16
17
18

penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan
pekerjaan terganggu, sehingga berpengaruh
juga pada pendapatan masyarakat. Masyarakat
yang mempunyai pinjaman sangat rentan
melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian
kredit yang telah mereka buat sebelum
penyebaran Covid-19 ini terjadi. Wanprestasi
tersebut bisa berupa tidak melakukan apa
yang diperjanjikan, melakukan apa yang
diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana
mestinya, melakukan apa yang diperjanjikan
tetapi terlambat, melakukan apa yang
dilarang dalam perjanjian.16 Salah satu pihak
yang rentan melakukan wanprestasi di tengah
penyebaran Covid-19 adalah konsumen
lembaga jasa keuangan.
Salah satu konsumen lembaga jasa
keuangan di Indonesia adalah konsumen
Fintech Peer to Peer Lending. Fintech Peer
to Peer Lending sendiri merupakan sebuah
perusahaan yang menyediakan layanan jasa
keuangan untuk mempertemukan pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam
meminjam dalam mata uang rupiah
secara langsung melalui sistem elektronik
dengan menggunakan jaringan internet.17
Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending
merupakan bentuk nyata hadirnya industri
4.0 di Indonesia. Perusahaan ini merupakan
digitalisasi,18 dari layanan jasa keuangan
konvensional, terutama dalam pengumpulan

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer”, Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 24.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 5.
Evalina Yessica, ”Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, Jurnal
Repertorium, Vol. 1, No. 2, (2014), hlm. 52.
Meline Gerarita Sitompul, ”Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di
Indonesia”, Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1 No. 2, (2018), hlm. 69.
Dian Amintapratiwi Purwandini, Irwansyah, ”Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0”, Jurnal Ilmu Sosial,
Vol. 17 No. 1 (2018), hlm. 59.
Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending ... (Kornelius Benuf)

207

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Hingga Februari Tahun 2020 di Indonesia,
telah berkembang 161 perusahaan Fintech
Peer to Peer Lending. Perusahaan ini
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat
di Indonesia, hal ini bisa terlihat melalui grafik
pertumbuhan perusahaan Fintech Peer to
Peer Lending19 berikut:

perusahaan Fintech Peer to Peer Lending
mengindikasikan bahwa konsumen Fintech
Peer to Peer Lending di Indonesia juga banyak
jumlahnya.
Konsumen Fintech Peer to Peer Lending
adalah pengguna layanan jasa keuangan
yang disediakan oleh penyelenggara Fintech

Grafik 1. Pertumbuhan perusahaan Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia hingga Februari
2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak
bulan Januari 2018, pada saat OJK menerima
pendaftaran perusahaan Fintech Peer to Peer
Lending hingga bulan Februari 2020, jumlah
perusahaan Fintech Peer to Peer Lending di
Indonesia mengalami peningkatan, sekarang
jumlah perusahaan Fintech Peer to Peer
Lending di Indonesia yang terdaftar di OJK
adalah 161 perusahaan. Banyaknya jumlah

19

20
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Peer to Peer Lending. Pengguna layanan
jasa keuangan yang dimaksud terdiri dari
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
yang disalurkan oleh penyelenggara Fintech
Peer to Peer Lending.20 Pemberi Pinjaman
adalah orang, badan hukum, dan/atau badan
usaha yang mempunyai piutang karena
perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang

Otoritas Jasa Keuangan, ”Publikasi: Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK”, diakses melalui https://
www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJKper-19-Februari-2020.aspx, (diakses pada 13 April 2020).
Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, ”Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen
Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm.153.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 203–217
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Berbasis Teknologi Informasi.21 Selanjutnya
yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman
adalah orang dan/atau badan hukum
yang mempunyai utang karena perjanjian
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Penyelenggara
Teknologi
Informasi.22
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah badan hukum
Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi23, yang
pada tulisan ini penyelenggara Layanan Pinjam
Meminjam Uang berbasis teknologi informasi
disebut penyelenggara Fintech Peer to Peer
Lending. Hubungan antara penyelenggara
Fintech Peer to Peer Lending dengan Pengguna
layanannya bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar di atas menggambarkan layanan
Fintech Peer to Peer Lending, di dalam
penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending
ada 3 (tiga) pihak, yaitu Pemberi pinjaman,
Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending
dan Penerima Pinjaman. Fungsi pemberi
pinjaman adalah menyediakan pinjaman yang
disalurkan melalui Penyelenggara Fintech
Peer to Peer Lending, pemberi pinjaman
termasuk konsumen Fintech Peer to Peer
Lending. Fungsi Penyelenggara Fintech Peer
to Peer Lending adalah sebagai perantara
yang mempertemukan pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman melalui sistem elektronik,
penyelenggara merupakan produsen Fintech
Peer to Peer Lending. Penerima pinjaman
berkedudukan sebagai pihak yang mencari
pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya,
penerima pinjaman ter
masuk konsumen Fintech
Gambar. 2 Skema Layanan Fintech Peer to Peer Lending
Peer to Peer Lending.
Konsumen
layanan
Fintech Peer to Peer
Lending di Indonesia
sangat banyak jumlahnya.
Melihat data yang dirilis
oleh OJK jumlah kese
lu
ruhan pemberi pin
jaman
hingga
bulan
Februari 2020 adalah
630.003
orang,
dan
jumlah
keseluruhan
penerima
pinjaman
hingga bulan Februari

21
22
23

Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi
Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi.
Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi.
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2020 adalah 22.327.795 orang.24 Sehingga
apabila diakumulasikan jumlah keseluruhan
konsumen Fintech Peer to Peer Lending yang
ada di Indonesia hingga bulan Februari 2020
adalah 22.957.798 orang. Sedangkan jumlah
akumulasi penyaluran pinjaman hingga bulan
Februari 2020 adalah sebesar Rp 95.394, 57
miliar.25
Banyaknya jumlah konsumen Fintech Peer
to Peer Lending dan besarnya jumlah pinjaman
yang disalurkan melalui Fintech Peer to Peer
Lending di Indonesia menunjukkan bahwa
banyak masyarakat yang menggunakan
lembaga jasa keuangan digital di Indonesia,
khususnya sebagai Konsumen Fintech Peer
to Peer Lending. Hal ini tentu merupakan hal
yang sangat positif terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi
Negara bisa ditunjang oleh lembaga jasa
keuangan yang bernama Fintech Peer to Peer
Lending. Dampak positif hadirnya Fintech Peer
to Peer Lending di Indonesia sangat dirasakan
oleh pelaku UMKM,26 mereka yang dahulunya
kesulitan mendapatkan modal usaha, namun
dengan hadirnya Fintech Peer to Peer Lending,
kesulitan tersebut bisa teratasi. Apabila
pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik,
tentu saja bisa mempercepat pembangunan
nasional bangsa Indonesia.
Namun saat ini, akibat penyebaran
Covid-19, menyebabkan para konsumen

24

25
26

27
28
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Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia,
terkena imbas nya, para konsumen ini tidak
bisa melakukan pekerjaan sehingga mereka
tidak mendapat penghasilan. Kondisi seperti
saat ini, akan mengakibatkan penerima
pinjaman tidak bisa membayar cicilannya,
sehingga ia akan melakukan wanprestasi.
Bagi pemberi pinjaman, mereka tidak bisa
mendapatkan pengembalian uang mereka
yang telah mereka pinjamkan melalui
Fintech Peer to Peer Lending. Kondisi ini
apabila dibiarkan secara terus menerus maka
konsumen Fintech Peer to Peer Lending di
Indonesia akan mengalami permasalahan
serius akibat adanya penyebaran Covid-19.
Artinya akan ada 22.957.798 orang yang
akan mengalami permasalahan tersebut,
hal ini dikarenakan konsumen Fintech Peer
to Peer Lending di Indonesia hingga saat ini
berjumlah 22.957.798 orang. Kondisi seperti
ini menuntut hadirnya hukum yang responsif,
agar ”onsumen Fintech Peer to Peer Lending
mendapatkan perlindungan hukum. Hukum
yang responsif artinya hukum yang mampu
menjawab setiap permasalahan yang dihadapi
masyarakat.27 Hukum responsif berperan
sebagai fasilitator dari berbagai kebutuhan
dan aspirasi sosial.28 Adanya permasalahan
yang dihadapi ”konsumen Fintech Peer to
Peer Lending” akibat penyebaran Covid-19,
menuntut adanya perlindungan hukum

Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan FintechOtoritas Jasa Keuangan, 2020, ”Perkembangan Fintech
Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)”, (makalah disampaikan pada Seminar OJK: Perkembangan Fintech
Lending di Indonesia, Jakarta Februari 2020).
Ibid.
Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, ”Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif
Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 8.
SatjiptoRahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-8, 2014), hlm. 35.
Henry Arianto, ”Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2, (2010), hlm.
119.
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kepada mereka, yang mesti diwujudkan
dengan pembangunan hukum yang responsif,
dengan pembentukan kebijakan perlindungan
hukum terhadap konsumen Fintech Peer to
Peer Lending akibat penyebaran Covid-19.
Kebijakan ini penting untuk dilakukan sebab
ada kekosongan hukum terkait dengan
perlindungan konsumen Fintech Peer to
Peer Lending akibat penyebaran Covid-19 di
Indonesia.
Kekosongan hukum dalam perspektif
hukum positif sama dengan kekosongan
atau
peraturan
perundang-undangan29,
tidak adanya suatu kebijakan yang dibuat
oleh legislator dalam rangka memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat.
Kekosongan hukum yang dimaksud adalah
tidak adanya kebijakan dari Pemerintah dalam
rangka melindungi konsumen Fintech Peer
to Peer Lending akibat penyebaran Covid-19
di Indonesia. Meskipun Pemerintah telah
mengeluarkan Kebijakan yaitu ”Peraturan
OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019, isi dari peraturan
tersebut tidak menjadikan konsumen Fintech
Peer to Peer Lending sebagai pihak yang
bisa mendapatkan stimulus berupa relaksasi
kredit.

29
30
31
32

2. Urgensi Kebijakan Perlindungan
Hukum terhadap Konsumen Fintech
Akibat Penyebaran Covid-19
Negara Indonesia memiliki tujuan yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia
sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi
negara republik Indonesia UUD NRI 1945.30
Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan
perlindungan hukum terhadap hak setiap
anggota masyarakat Indonesia.31 Konstitusi
bagi bangsa Indonesia adalah kesepakatan,
yang harus ditaati, dan dilaksanakan. Hal
ini telah menjadi ciri bangsa Indonesia yang
mengedepankan demokrasi dalam setiap
pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan kepentingan nasional bangsa.
Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak
berjalan mulus, banyak fase yang sudah
dilewati, fase terakhir yang dilewati yaitu
reformasi. Cita-cita reformasi yang berkaitan
langsung dengan tujuan bangsa Indonesia
adalah menjamin kelancaran produktivitas
warga masyarakat dan kehidupan ekonomi
yang menyejahterakan rakyat Indonesia.32
Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci
dalam penyelenggaraan negara Indonesia.
Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan,
perlu disusun langkah-langkah yang bisa
ditempuh hingga mencapai tujuan tersebut.
Berkenaan dengan langkah-langkah inilah
diperlukan hadirnya hukum agar tidak
saling bertabrakan. Hadirnya hukum di
masyarakat akan mengintegrasikan dan

Hario Mahar Mitendra, ”Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, Rechtsvinding Online, 2018. hlm. 2.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dedy Nursamsi, ”Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”,Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 90.
Parsudi Suparlan, ”Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, Antropologi Indonesia, Vol. 69, No. 1,
(2014), hlm. 98.
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mengkoordinasikan perbedaan kepentingankepentingan dengan membatasi serta
melindungi kepentingan-kepentingan ter
sebut.33 Hadirnya hukum yang merupakan
respon terhadap kebutuhan masyarakat
disebut hukum responsif. Hukum responsif
sangat
dibutuhkan
sebab
kebutuhan
34
masyarakat yang dinamis dan permasalahan
yang dihadapi masyarakat juga semakin hari
semakin berkembang.
Salah satu sifat
sekaligus
tujuan
hukum adalah ”memberikan perlindungan
(pengayoman)
kepada
masyarakat”.35
Perlindungan hukum adalah perlindungan
terhadap harkat dan martabat serta
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subjek hukum yang didasarkan
pada hukum positif, jadi bisa disimpulkan
perlindungan hukum berfungsi melindungi
Kepentingan
kepentingan
manusia.36
masyarakat Indonesia sangat beragam,
hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia
yang heterogen dan memiliki kebudayaan
serta kebiasaan yang berbeda-beda.37
Kepentingan yang ada di tengah masyarakat
Indonesia sangat beragam, namun dengan
adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia,
kepentingan masyarakat menjadi satu yaitu

33
34
35
36
37
38
39
40
41
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kepentingan akan perlindungan hukum bagi
keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.
Perlindungan hukum merupakan pembe
rian keadilan, kepastian dan kemanfaatan
hukum bagi seluruh anggota masyarakat,
yang diwujudkan dalam kebijakan Nasional.38
Kebijakan nasional diwujudkan dalam suatu
peraturan perundang-undangan39 yang bisa
mengakomodir seluruh kepentingan seluruh
masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan
negara hukum sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang
merupakan konstitusi negara. Konsekuensi
logis Indonesia sebagai negara hukum yaitu
semua tindakan subyek hukum di Indonesia
harus berlandaskan pada hukum. Hukum
akan menampakkan diri sebagai seperangkat
peraturan yang di dalamnya mengandung
nilai-nilai yang secara filosofis bertujuan
memberikan perlindungan terhadap masya
rakat40. Perlindungan kepada masyarakat
prinsipnya sama dengan perlindungan
konsumen. Karena seluruh masyarakat
Indonesia adalah konsumen, sehingga
kepentingan atas suatu perlindungan hukum
bagi konsumen merupakan kepentingan dari
seluruh penduduk Indonesia.41

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Kompas, Cetakan ke 2, 2007), hlm. 267.
Ibid, hlm. 54.
Bambang Eko Turisno, ”Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1,
(2012), hlm 27.
Aisyah Ayu Musyafah, ”Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga
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Perlindungan konsumen bertujuan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum
untuk konsumen yang mengalami kerugian.42
Adanya inovasi teknologi dalam proses
pemberian kredit, seperti halnya ”Fintech
Peer to Peer Lending”, akan mengubah pola
hubungan hukum dan kebijakan mengenai
pemberian kredit.43 Hal ini juga membawa
konsekuensi logis bahwa pola perlindungan
hukum juga berubah, namun tujuannya tetap
sama yaitu menjamin keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum bagi seluruh konsumen.
Perwujudan tujuan negara Indonesia,
sebagaimana telah diuraikan di atas adalah
suatu kebutuhan saat ini. Kondisi penyebaran
Covid-19 saat ini membutuhkan adanya suatu
perlindungan kepada seluruh masyarakat
Indonesia termasuk konsumen Fintech Peer
to Peer Lending. Perlindungan terhadap
masyarakat yang terkena dampak penyebaran
Covid-19 telah dirumuskan dalam filosofi
dasar pembangunan bangsa Indonesia yaitu
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.44 Keadilan sosial hanya akan
terwujud bila seluruh masyarakat Indonesia
yang terkena dampak penyebaran Covid-19
merasakan perlindungan hukum yang sama.
Membaca konsideran dari Undang-Undang
No. 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan
42
43
44

45
46
47
48
49

bencana, tampak penegasan bahwa negara
bertanggung jawab atas seluruh rakyat
Indonesia akibat bencana yang terjadi di
wilayah negara kesatuan republik Indonesia.45
Salah satu tujuan penanggulangan bencana
adalah memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancaman bencana.46 Adapun
bentuk tanggung jawab pemerintah dalam
penanggulangan bencana yaitu penetapan
kebijakan
penanggulangan
bencana.47
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan
Bencana
menegaskan
bahwa Setiap orang yang terkena bencana
berhak mendapatkan bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar.48
Keadaan masyarakat di tengah penyebaran
Covid-19 saat ini, sangat sulit. Masyarakat tidak
semuanya bisa bekerja dari rumah, sehingga
tidak semua bisa mendapat penghasilan di
tengah penyebaran Covid-19. Sebagai contoh
para pelaku UMKM ada yang sudah tidak bisa
berjualan lagi, ada yang masih bisa berjualan
namun tidak seperti biasanya.49 Pelaku
UMKM di Indonesia termasuk ”konsumen
Fintech Peer to Peer Lending”, mereka
berkedudukan sebagai penerima pinjaman.
Artinya konsumen Fintech Peer to Peer
Lending seperti pelaku UMKM dan Konsumen
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lainnya, membutuhkan perlindungan hukum
yang segara harus dilaksanakan oleh negara.
Berdasarkan landasan filosofis tujuan
bangsa Indonesia yang dimuat dalam
konstitusi negara sebagai hasil kesepakatan
seluruh bangsa Indonesia, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Selanjutnya
konstitusi negara juga mencantumkan
bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum, maka semua tindakan subyek hukum
harus berlandaskan pada hukum. Landasan
yuridis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, yang
isinya menegaskan bahwa bentuk tanggung
jawab negara atas penanggulangan bencana
yang terjadi di wilayah negara Indonesia
yaitu dengan membentuk suatu kebijakan
penanggulangan dampak bencana tersebut.
Apabila landasan filosofis a quo dibawa
dalam konteks terjadinya kekosongan
hukum saat ini, yaitu tidak adanya kebijakan
perlindungan hukum terhadap konsumen
Fintech Peer to Peer Lending akibat
penyebaran Covid-19, maka Pemerintah sudah
selayaknya mengeluarkan kebijakan tersebut
demi memberikan jaminan kepastian hukum
dan rasa keadilan masyarakat dalam rangka
mewujudkan tujuan negara Indonesia. Melihat
kondisi masyarakat Indonesia yang sulit hari
ini khususnya konsumen Fintech Peer to Peer
Lending, maka kebijakan perlindungan hukum
terhadap konsumen Fintech Peer to Peer
Lending akibat penyebaran Covid-19 mutlak
diperlukan dan segera harus direalisasikan.
Tidak adanya kebijakan perlindungan hukum
terhadap konsumen Fintech Peer to Peer

50
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Lending akibat penyebaran Covid-19 telah
menyebabkan suatu keadaan kekosongan
hukum.
Pembentukan kebijakan perlindungan
hukum terhadap konsumen Fintech Peer to
Peer sebaiknya dirumuskan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), sebab OJK merupakan
lembaga yang berwenang mengatur dan
mengawasi sektor jasa keuangan dalam
kaitannya dengan perlindungan debitor.50
Bentuk perlindungan hukum terhadap
konsumen Fintech Peer to Peer Lending akibat
penyebaran Covid-19, bisa dilakukan seperti
kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang
telah dikeluarkan OJK. Perbedaannya adalah
pemberian stimulus kepada konsumen
Fintech Peer to Peer Lending, diberikan
kepada penerima pinjaman dan pemberi
pinjaman. Hal ini dilakukan sebab kedudukan
kedua pihak tersebut sama yaitu sama-sama
sebagai konsumen Fintech Peer to Peer
Lending di Indonesia. Sehingga mereka harus
dilindungi dari dampak penyebaran Covid-19
yang terjadi di Indonesia saat ini.

D. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian bisa disim
pulkan bahwa dampak penyebaran Covid-19
di Indonesia, juga dirasakan oleh konsumen
Fintech Peer to Peer Lending. Hal ini bisa
mengakibatkan penerima pinjaman tidak bisa
mengembalikan pinjamannya dan pem
beri
pinjaman tidak bisa menerima pengembalian
uang yang telah dipinjamkannya. Sehingga
kedua pihak ini memerlukan perlindungan

Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, ”Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial
Technology di Indonesia”, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 50.
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hukum yang berupa kebijakan perlindungan
hukum terhadap konsumen Fintech Peer to
Peer Lending akibat penyebaran Covid-19.
Namun saat ini terjadi kekosongan hukum
dalam hal perlindungan hukum terhadap
konsumen Fintech Peer to Peer Lending
akibat penyebaran Covid-19, sehingga tidak
ada kepastian hukum dan keadilan hukum
bagi konsumen Fintech Fintech Peer to Peer
Lending di masa penyebaran Covid-19.
Oleh karena itu OJK sebagai lembaga
yang berwenang mengatur dan mengawasi
sektor jasa keuangan di Indonesia perlu
mengeluarkan perlindungan hukum terhadap
konsumen Fintech Peer to Peer Lending. Hal
ini didasarkan pada tujuan negara yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
berlandaskan pada konsep Indonesia sebagai
negara hukum, sehingga diperlukan aturan
untuk mengisi kekosongan hukum tersebut
demi menciptakan kepastian hukum dan rasa
keadilan di tengah masyarakat pada masa
pandemi Covid-19. Bentuk peraturan tersebut
yaitu kebijakan pemberian stimulus kepada
konsumen Fintech Peer to Peer Lending.
Konsumen terdiri dari penerima pinjaman dan
pemberi pinjaman. Penting bagi pemerintah
untuk merumuskan suatu kebijakan seperti
yang telah dijelaskan di atas, agar konsumen
Fintech Peer to Peer Lending memperoleh
perlindungan hukum akibat penyebaran
Covid-19.
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Abstrak
Salah satu inovasi layanan fintech syariah menjadi lebih efisien dan efektif adalah penggunaan tandatangan digital. Salah
satu penyedia tandatangan digital yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan fintech adalah PrivyID. Permasalahan dalam
riset ini ada tiga yakni bagaimana aspek hukum pengunaan tandatangan digital di Indonesia, bagaimana keabsahan dan
cara kerja tandatangan digital yang dikembangkan oleh PrivyID, dan bagaimana perusahaan fintech syariah memanfaatkan
tandatangan digital dalam transaksi bisnisnya. Riset ini dilakukan dengan studi lapangan melalui observasi ke PrivyID serta
wawancara tidak terstruktur dengan direksi PrivyID serta perusahaan fintech syariah. Hasilnya adalah bahwa penggunaan
tandatangan digital dalam transaksi keuangan telah diatur UU ITE serta aturan turunannya, berupa POJK bahkan Fatwa
DSN MUI. Produk PrivyID telah diakui oleh pemerintah baik oleh Kementerian Informatika, Kementerian Dalam Negeri,
Bank Indonesia dan OJK. Ke depan diharapkan agar penggunaan tandatangan digital yang merupakan hal baru perlu upaya
sosialisasi di masyarakat terutama dalam sektor bisnis dan pemerintahan.
Kata Kunci: tandatangan digital, fintech syariah, regulasi
Abstract
One of innovation of Islamic fintech is using digital signature (DS). PrivyID is a DS provider that is applied by fintech
companies. The problems of this research is how legal aspects of DS, how legal aspects and worksytem of PrivyID, and
how Islamic fintech companies use DS in business transaction. This research is done by field and literature studies through
observation and interview. The result of this research is that DS is regulated by the Law of ITE and the rules below it such
POJK and Fatwa DSN MUI. PrivyID products is admited by the Government, BI and OJK. There are several factors why is
consumen of PrivyID using digital signature. Hopefully in the next term, the usage of digital signature as a new method
needs to be socialized in the community.
Keywords: digital signature, Islamic fintech, regulation
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A. Pendahuluan
Di era revolusi industri 4.01, kehadiran
teknologi informasi yang terus semakin
canggih saat ini secara nyata mampu
menciptakan layanan jasa keuangan yang
lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di segmen mikro maupun makro.
Dampak tersedianya financial technology
(fintech) terbukti mampu memberikan
manfaat bagi penyedia produk atau jasa
keuangan seperti menyederhanakan rantai
transaksi dan menekan biaya operasional.
Di sektor keuangan syariah, lahirnya
fintech berbasis syariah dinilai menjadi
pilihan alternatif yang cukup potensial
bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas
muslim, terlebih eksistensi fintech syariah
telah didukung penuh oleh Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
dengan menerbitkan Fatwa Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah yang mana menjadi legitimasi
keagamaan bagi tumbuh dan berkembangnya
fintech syariah di Indonesia. Fatwa ini
beriringan dengan adanya Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan
Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi
landasan formil bagi eksistensi fintech di
Indonesia.

1
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Kehadiran fintech syariah di Indonesia
tentu menjadi harapan baru bagi mayoritas
muslim di Indonesia akan tersedianya layanan
fintech yang tidak saja menggunakan prinsipprinsip syariah tetapi juga mampu memberikan
pelayanan secara cepat, sederhana, efisien
dan efektif serta memudahkan masyarakat.
Dalam kerangka itu maka fintech syariah harus
mampu berinovasi menggunakan saranasarana teknologi penunjang lainnya termasuk
menggunakan tandatangan digital (digital
signature) dalam transaksi fintech syariah.
Penggunaan digital signature tentu akan
menambah nilai layanan finansial masyarakat
karena lebih cepat, mudah, efisien dan aman.
Penggunaan digital signature dalam transaksi
keuangan sendiri telah diakomodir dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan telah tersedia turunan
regulasinya diantaranya: Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Elektronik; Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota
Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017
Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian
Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara
Teknologi Finansial. Salah satu produk digital
signature yang cukup banyak digunakan oleh
lembaga keuangan adalah PrivyID yang di
kembangkan oleh PT Privy Identitas Digital.

Industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling
berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS (Cyber
Physical System) guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada
dari setiap proses di industri. Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan
Hannover Fair pada tahun 2011. Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri
4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut High-Tech Strategy 2020. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur.
Lihat Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo ”Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset  
dalam J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1 (2018) hlm. 17-26 (diakses 10 April 2020).
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 219–236
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Penelitian ini akan membahas tentang tiga
hal yakni: pertama, bagaimana aspek hukum
pengunaan tandatangan digital di Indonesia.
Kedua, bagaimana keabsahan dan cara kerja
tandatangan digital yang dikembangkan oleh
PrivyID, dan ketiga, bagaimana perusahaan
fintech syariah memanfaatkan tandatangan
digital dalam transaksi bisnisnya.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua)
jenis penelitian berupa studi lapangan (field
study) dan studi kepustakaan (literature
study). Penelitian dengan studi lapangan
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
data primer, yakni data yang langsung
diperoleh dari sumbernya. Pada studi
lapangan ini peneliti melakukan pengamatan
langsung (observasi) ke Kantor PT Privy
Indentitas Digital di kawasan Kemang, Jakarta
Selatan dan Bantul, Yogyakarta dengan
melakukan wawancara yang tidak terstruktur
(non-structured interview), yakni wawancara
yang hanya memuat garis besar tentang
hal yang akan ditanyakan, selanjutnya
dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan
teknik wawancara bebas guna mendapatkan
data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan
terhadap Chief Executive Officer (CEO) PT
Privy Indentitas Digital dan Perusahaan
Fintech Syariah.
Sementara studi kepustakaan dilakukan
dalam rangka memperoleh data skunder,
yakni data yang sudah tersedia yang berasal
dari bahan primer berupa peraturan
perundang-undangan mengenai fintech,
tanda tangan elekronik/digital, fatwa-fatwa

2

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) tentang fintech. Selain
itu juga melakukan penelusuran dari bahan
sekunder, bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan primer berupa literatur yang
membahas tentang fintech berbasis syariah
dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya,
serta penelusuran bahan tersier yakni bahan
yang memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder
seperti kamus, ensiklopedia dan lain
sebagainya.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis
(descriptive analytics), artinya laporannya
mendiskripsikan fakta-fakta empiris di
lapangan dengan menggunakan analisis
normatif (normative analytics) sehingga
fakta-fakta tersebut memiliki makna dan
kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran secara rinci dan sistematis tentang
permasalahan empiris di lapangan dan
akhirnya menemukan solusi berdasarkan data
yang diperoleh.

C. Pembahasan
1. Aspek Hukum Penggunaan Tanda
Tangan Digital
a. Tanda Tangan Elektronik
Tanda tangan elektronik adalah tanda
tangan yang terdiri atas informasi elektronik
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan informasi elektronik lainnya termasuk
kontrak elektronik yang digunakan sebagai
alat verifikasi atau auntentifikasi2, sedangkan
informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik berupa kontrak elektronik dan/

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah3.
Edmon
Makarim
mendefinisikan
kontrak elektronik sebagai perikatan atau
hubungan hukum yang dilakukan secara
elektronik dengan dengan memadukan
jaringan (networking) dari sistem informasi
yang berbasiskan komputer dengan sistem
komunikasi (computer based information
system) yang berdasarkan atas jaringan dan
jasa telekomunikasi (telecommunication
based) yang selanjutnya difasilitasi oleh
keberadaan komputer globat internet
(network of network)4. Senada dengan
Edmon, Rosa Agustina mendefiniskan kontrak
elektronik sebagai setiap perjanjian yang
dilahirkan dengan perantaraan alat-alat
elektronik atau teknologi informasi serta
dimuat dalam dokumen elektronik atau media
elektronik lainnya5.
Sementara Pasal 1 butir 17 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) memberikan definisi
kontrak elektronik sebagai perjanjian para
pihak yang dibuat melalui sisem elektronik6
dan oleh karena itu, agar sah, juga harus
memenuhi syarat adanya kesepakatan yang
dapat dibuktikan, sedangkan sistem elektronik
yang maksud adalah serangkain perangkat

3
4
5
6
7
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dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan,
mengirimkan
dan/atau
7
menyebarkan informasi elektronik .
b. Tanda
Tangan
Signature)

Digital

(Digital

Tanda tangan elektronik berbeda dengan
tanda tangan digital dimana tanda tangan
elektronik merupakan istilah hukum sebagai
mana diatur didalam peraturan perundangundangan di Indonesia, sedangkan tanda
tangan digital merupakan istilah yang
digunakan untuk menjelaskan metode
penandatanganan secara elektronik dengan
menggunakan metode kriptografi asimetris
dengan infrastruktur kunci publik. Berikut
merupakan penjelasan secara teknis menge
nai pembubuhan tanda tangan digital.
Dokumen elektronik yang ditandatangani
secara digital merupakan dokumen elektronik
yang di hasilkan melalui proses enkripsi,
dengan menggunakan kunci privat, dari plain
text yang telah melalui proses hashing. Kunci
Privat, yang dibuat secara unik untuk masingmasing individu, memiliki pasangan kunci
yang terkait secara matematis yang disebut
dengan kunci publik yang kemudian dilekatkan
pada sertifikat elektronik bersama dengan
dokumen elektronik yang telah dienkripsi
tersebut.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005),
hlm. 215-246.
Rosa Agustina, ”Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Gloriajuris, Vol.8, No.1
(2008): 4-16.
Pasal 1 butir 17 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 1 butir 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

Sifat dari pasangan kunci tersebut adalah
hasil enkripsi yang dihasilkan dari salah satu
kunci, hanya di dekripsi dengan menggunakan
dengan kunci pasangannya. Kunci privat dapat
membuka enkripsi yang dihasilkan dengan
menggunakan kunci publik, dan begitu pula
sebaliknya.
Dengan menggunakan kunci publik yang
melekat pada sertifikat elektronik, sistem
dapat memeriksa apakah kunci publik
terhadap individu yang tercantum dalam
sertifikat elektronik dapat membuka enkripsi
yang dilakukan dengan menggunakan kunci
privat. Apabila enkripsi tersebut dapat
dibuka, maka kunci publik dan kunci privat
tersebut adalah saling terkait, sehingga
kita dapat menyimpulkan bahwa hanya
informasi dan identitas yang tercantum
dalam sertifikat elektronik adalah valid. Pihak
yang menerbitkan pasangan kunci beserta
dengan sertifikat elektronik disebut sebagai
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)
atau Certificate Authority (CA).
Berdasarkan
Pasal
58
Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PP PSTE) ketentuan pembuatan
tanda tangan digital membutuhkan kombinasi
paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi
untuk pembuktian identitas Penanda Tangan
secara elektronik. Faktor autentikasi yang
dapat dipilih untuk dikombinasikan, faktor
autentikasi dapat dibedakan dalam 3 (tiga)
jenis sebagaimana diatur dalam penjelasan
Pasal 58 ayat 2 PP PSTE, yakni: 1) Sesuatu
yang dimiliki secara individu (what you have)

8
9

misalnya kartu ATM atau smart card; 2)
Sesuatu yang diketahui secara individu (what
you know) misalnya PIN/password atau kunci
kriptografi; dan 3) Sesuatu yang merupakan
ciri/karakteristik seorang individu (what you
are) misalnya pola suara (voice pattern),
dinamika tulisan tangan (handwriting
dynamics), atau sidik jari (fingerprint).
c. Penyelenggaraan
Sertifikasi Elektronik

Penyelenggara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
untuk menyelenggarakan tanda tangan digital
diperlukan pasangan kunci beserta dengan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
PSrE/CA. Ketentuan mengenai PSrE diatur
secara umum di UU ITE, namun secara lebih
spesifik di PP PSTE dan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun
2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik (Permen PSrE).
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat
yang bersifat elektronik yang memuat
Tanda Tangan Elektronik dan Identitas
yang menunjukkan status subjek hukum
para pihak dalam transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik. Sementara yang dimaksud dengan
penyelenggara sertifikasi elektronik adalah
badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
yang layak dipercaya, yang memberikan dan
mengaudit sertifikat elektronik8.
Penyelenggara sertifikasi elektronik harus
menyediakan informasi yang akurat, jelas
dan pasti kepada setiap penguna jasa yang
meliputi9:

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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1) metode
yang
digunakan
untuk
mengidentifikasi Penanda Tangan;
2) hal yang dapat digunakan untuk
mengetahui data diri pembuat Tanda
Tangan Elektronik; dan
3) hal yang dapat digunakan untuk
menunjukkan keberlakuan dan keamanan
Tanda Tangan Elektronik.
4) Sementara kewenangan dari penyelenggara
sertifikasi elektronik melingkupi10:
5) Pemeriksaan calon pemilik dan/atau
pemegang Sertifikat Elektronik;
6) Penerbitan sertifikat elektronik;
7) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat
Elektronik;
8) Pemblokiran dan pencabutan Sertifikat
Elektronik;
9) Validasi sertifikat Elektronik; dan
10) Pembuatan daftar Sertifikat Elektronik
yang aktif dan yang dibekukan.
Untuk dapat beroperasi di Indonesia,
penyelenggara sertifikasi elektronik wajib
memperoleh pengakuan dari Menteri11.
d. Hubungan Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik dengan Tanda Tangan
Digital
Tanda tangan elektronik dibedakan
menjadi dua yakni tanda tangan elektronik
tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak
tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tidak
tersertifikasi dibuat tanpa mennggunakan
jasa penyelenggara sertifikasi elektronik12.
10
11
12
13
14

224

Sedangkan tanda tangan elektronik
tersertifikasi harus memenuhi 2 (dua)
persyaratan yaitu: 1) Dibuat dengan
menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi
elektronik; dan 2) Dibuktikan dengan sertifikat
elektronik13.
Berdasarkan penjelasan di atas, tanda
tangan digital merupakan tanda tangan
elektronik tersertifikasi. Oleh karena itu, tanda
tangan digital hanya bisa dilakukan dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi
elektronik atau Certification Authority yang
diakui oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.
e. Keabsahan dan Kekuatan
dalam Pembuktian

Hukum

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan
hukum dan akibat hukum yang sah selama
memenuhi persyaratan sebagai berikut14:
1) data pembuatan tanda tangan elektronik
terkait hanya kepada penanda tangan;
2) data pembuatan tanda tangan elektronik
pada saat proses penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa
penanda tangan;
3) segala perubahan terhadap tanda tangan
elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;
4) segala perubahan terhadap informasi
elektronik yang terkait dengan tanda
tangan elektronik tersebut setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Ibid.
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
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5) terdapat cara tertentu yang dipakai
untuk
mengindentifikasi
siapa
penandatangannya; dan
6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan
bahwa penanda tangan telah memberikan
persetujuan terhadap informasi elektronik
yang terkait.
Konsekuensi dari pasal ini adalah agar
suatu tanda tangan elektronik memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah,
maka tanda tangan elektronik tersebut harus
dapat memenuhi ketentuan dari 6 (enam)
syarat diatas. Penjelasan Pasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik lebih lanjut menegaskan bahwa
walaupun hanya merupakan suatu kode,
tanda tangan elektronik memiliki kedudukan
yang sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah.
Dalam aspek pembuktian hukum,
merujuk Pasal 5 ayat 1 UU ITE menyebutkan
bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini
artinya keberadaan Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui
sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan
kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan
Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik,
terutama dalam pembuktian danhal yang
berkaitan dengan perbuatan hukum yang
dilakukan melalui Sistem Elektronik.
Pasal 5 ayat 2 UU ITE menyatakan
bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan perluasan dari alat bukti yang

sah sesuai dengan Hukum Acara yang
berlaku di Indonesia. Namun demikian
khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi
atau penyadapan atau perekaman yang
merupakan bagian dari penyadapan harus
dilakukan dalam rangka penegakan hukum
atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/
atau institusi lainnya yang kewenangannya
ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Merujuk Pasal 5 ayat 4 UU ITE menyatakan
bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah, kecuali:
a) surat yang menurut Undang-Undang harus
dibuat dalam bentuk tertulis dan, b) surat
beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril
atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta. Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa
Surat yang menurut undang-undang harus
dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas
pada surat berharga, surat yang berharga,
dan surat yang digunakan dalam proses
penegakan hukum acara perdata, pidana, dan
administrasi negara.
Namun demikian jika UU ITE juga mene
gaskan bahwa jika terdapat ketentuan lain
selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4)
yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang
tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan
dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menerangkan suatu keadaan (Pasal 6 UU ITE).
Dalam aspek pembuktian pidana, tanda
tangan digital sebagai bagian dari dokumen
elektronik merupakan alat bukti yang sah
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selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP
(Pasal 44 UU ITE)15.

2. Keabsahan dan dan Cara Kerja
Tandatangan Digital PrivyID
a. PT Privy Identitas Digital dan Platform
”PrivyID”
PT Privy Identitas Digital didirikan di
Jakarta pada Oktober 2016 oleh sejumlah
anak muda milenial dibawah usia 30 tahun di
berbagai bidang teknologi. PT Privy Identitas
Digital telah disahkan sebagai perusahaan
berbadan hukum (PT) oleh Kementerian
Hukum dan HAM RI, berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU0046948.AH.01.01.Tahun 201616.
PT Privy Identitas Digital melalui platform
PrivyID memiliki misi menghadirkan teknologi
yang memberikan identitas tunggal yang
terintegrasi secara universial di dunia digital
bagi penggunanya. Keberadaan PrivyID telah
diakui oleh pemerintah Indonesia, diantaranya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
RI17 dan Bank Indonesia18. PrivyID juga diakui
oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementeria Dalam Negeri
RI dalam pemberian akses pemanfaatan

15

16
17
18
19

20
21
22
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Nomor Induk Kependudukan (NIK), data
kependudukan dan kartu tanda penomoran
elektronik19. PrivyID juga telah tersertifikasi
dalam Management System ISO 27001:2013
dari TÜVRheinland, ISO ini digunakan untuk
menilai manajemen keamanan sistem
informasi. PrivyID juga telah tercatat di Otoritas
Jasa Keuangan(OJK) sebagai Penyelenggara
Inovasi Keuangan Digital di klaster e-KYC, dan
menjadi satu-satunya perusahaan penyedia
layanan e-KYC di Indonesia yang dimasukkan
dalam regulatory sandbox OJK20.
Dengan pengakuan tersebut, PrivyID
memiliki otoritas untuk menerima pendaftaran,
memverifikasi, serta menerbitkan sertifikat
elektronik dan tanda tangan elektronik bagi
warga negara Indonesia. Seluruh tanda
tangan elektronik yang dibuat dengan aplikasi
PrivyID memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sah selayaknya tanda tangan
basah. Keamanan informasi data pengguna
aplikasi PrivyID terjamin melalui penggunaan
teknologi asymmetric criptography21. Bahkan
Bank Indonesia hanya mengakui satu jenis
tanda tangan digital untuk fintech22.
Perkembagan PrivyID hingga kini telah
digunakan oleh lebih dari 4 juta orang dan

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: 1). Keterangan Saksi, 2). Keterangan Ahli, 3). Surat, 4).
Petunjuk, 5). Keterangan Terdakwa, maka dalam tindak pidana ITE berdasarkan Pasal 44 UU ITE ditambahkan
alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Company Profile PrivyID.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 966 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengakuan PT
Privy Identitas Digital sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status Terdaftar.
PrivyID terdaftar di Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Penunjang Teknologi Finansial sesuai dengan Pasal 9
Peraturan Bank Indonesia (PBH) No.19/12/PBI/2017 dan Pasal 8 ayat (1) PADG No.19/15/PADG/2017.
Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementeria Dalam Negeri
RI dengan PT Privy Identitas Digital Nomor 119/2541/DUKCAPIL dan Nomor 040/PID-BD/PKS/III/2019
Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (Nik), Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penomoran
Elektronik Dalam Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik PT Privy Identitas Digital.
Surat Tanda Bukti Tercatat Otoritas Jasa Keuangan Nomor. S-170MS.72/2019.
Company Profile PrivyID.
www.m.kontan.co.id/news/bi-hanya-mengakui-satu-jenis-tanda-tangan-digital-untuk-fintech (diakses 16 Januari
2020).
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70 perusahaan di seluruh Indonesia, dan
telah memperoleh berbagai penghargaan
diantaranya Danamon Entrepreneur Awards
tahun 2017, Top 100 Econnect dalam Echelon
Asia Summit 2017, Forbes Under30 dan
Finspire Frontrunners dari Mandiri Capital
tahun 2016.

5)

b. Aplikasi Tanda Tangan Digital dalam
Platform PivyID

6)

Tahapan tanda tangan digital yang
dilakukan oleh Privy Id adalah sebagai
berikut23:
1) Penanda tangan mendaftarkan informasi
identitasnya pada program tanda tangan
elektronik milik PT Privy Identitas Digital
yang dapat diakses melalui aplikasi Privy
ID (Platform PrivyID);
2) Setelah penanda tangan terdaftar dalam
platform PrivyID maka, PT Privy Identitas
Digital sebagai penyelenggara tanda
tangan elektronik dan sertifikasi elektronik
akan melakukan verifikasi terhadap
informasi identitas penanda tangan;
3) Setelah informasi identitas penanda tangan
terverifikasi, kemudian PT Privy Identitas
Digital akan menerbitkan sepasang kunci
untu penanda tangan yaitu kunci privat
dan kunci publik yang saling berkaitan
satu sama lain dan merupakan pasangan
kunci yang unik di man data apapun yang
dienkripsi/encrypted menggunakan kunci
privat hanya akan dapat terdekripsi/
decrypted menggunakan kunci publik
pasangannya, dan sebaliknya;
4) Selain kunci privat dan kunci publik,
PT Privy Identitas Digital juga akan
menerbitkan informasi elektronik yang

23

7)

8)

berisikan kunci publik dan informasi
identitas milik penanda tangan (”Sertifikat
Elektronik”) untuk penanda tangan;
Kemudian penanda tangan mengunggah
dokumen yang akan dilekatkan tanda
tangan elektronik dan sertifikasi elektronik
daripadanya pada platform
PrivyID
(”Dokumen”);
Dokumen yang berisikan data awal yang
belum diolah (”original file”) kemudian
diproses dengan fugsi hash. Hasil dari
fungsi hash (”hash value”) kemudian
dienkripsikan/encrypted
menggunakan
kunci privat milik penanda tangan. Hasil
dari enkripsi/encryption menggunakan
kunci privat milik penandatangan (”tanda
tangan elektronik”) beserta sertifikat
elektronik milik penanda tangan kemudian
dilekatkan kepada Dokumen. Dokumen
ini kemudian menjadi Dokumen yang
telah ditandatangani secara elektronik
(”dokumen ditandatangani Elektronik/
Electronically Signed Document);
Dokumen ditandatangani Elektronik/Electronically Signed Document wajib memiliki
3 (tiga) komponen sebagai berikut:
- Original file: data awal yang belum
diolah;
- Tanda tangan elektronik: Original File
yang telah diproses dengan fungsi hash
kemudian telah dienkripsikan/encrypted
menggunakan kunci privat milik penanda
tangan;
- Sertifikat elektronik: informasi elektronik
yang berisikan kunci publik dan informasi
identitas meilik penanda tangan;
Dokumen Ditandatangani Elektronik/
Electronically Signed Document kemudian

Panduan Penggunaan PrivyID, lihat www.privy.id/blog (diakses 1 Februari 2020).
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diverifikasi kembali oleh PT Privy Identitas
Digital sebagai penyelenggara tanda
tangan elektronik dan sertifikasi elektronik,
melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
- Platform PrivyID membaca sertifikat
elektrobik pada Dokumen ditandatangani
Elektronik/Electronically
Signed
Document, kemudian mengambil kunci
publik dari sertifikat elektronik tersebut
untuk mendekripsikan/decrypt tanda
tangan elektronik; dan
- Original file diproses dengan fungsi hash
menggunakan algoritma yang sama.
9) Tanda tangan elektronik adalah sah,
terverifikasi dan terautentifikasi apabila
kunci publik yang diambil dari sertifikat
elektronik betul dapat digunakan untuk
mendekripsikan/decrypt tanda tangan
elektronik, serta setelah dibandingkan,
hash value dari kedua tahapan tersebut
adalah sama;
10) Segala perubahan yang dilakukan terhadap
Dokumen Ditandatangani Elektronik/
Electronically Signed Document akan
dapat terdeksi oleh pananda tangan;

3. Pemanfaatan Tandatangan Digital
dalam
Perusahaan
Financial
Technology (fintech) Berbasis Syariah
a. Financial Technology Berbasis Syariah
(fintech Syariah)
Fintech merupakan singkatan dari kata
financial technology, yang dapat diartikan
dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi
24
25
26
27
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keuangan. Secara sederhana, Fintech
dapat diartikan sebagai pemanfaatan
perkembangan teknologi informasi untuk
meningkatkan layanan di industri keuangan.
Definisi lainnya adalah variasi model bisnis
dan perkembangan teknologi yang memiliki
potensi untuk meningkatkan industri layanan
keuangan24. Bank Indonesia menyebut
dengan Teknologi Finansial, dan memberikan
definisi sebagai 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 pembayaran25.
Otoritas Jasa Keuangan memberikan istilah
fintech dengan Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi26, yang
dalam ketentuan umumnya didefinisikan
sebagai penyelenggaraan layanan jasa
keuangan untuk mempertemukan pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam
meminjam dalam mata uang rupiah secara
langsung melalui sistem elektronik dengan
menggunakan jaringan internet27.
Seiring dengan berkembangnya teknologi,
jenis-jenis fintech pun semakin beragam,
diantaranya seperti inovasi teknologi finansial
terkait pembayaran dan transfer, lembaga
jasa keuangan, dan perusahaan start-up
Fintech yang menggunakan teknologi baru
untuk memberikan layanan yang lebih cepat,

Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen
Pada Fintech, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2017), hlm. 8.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.
Pasal 1 butir 3 (POJK) Nomor. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi.
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murah, dan nyaman. Perusahaan di sektor
pembiayaan dan investasi pun berkompetisi
dengan menggunakan inovasi teknologi dalam
menjual produk dan jasa keuangannya.28
Bentuk dasar fintech antara lain
Pembayaran (digital wallets, P2P payments),
Investasi (equity crowdfunding, Peer to
Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding,
microloans, credit facilities), Asuransi (risk
management), Lintas-proses (big data
analysis, predicitive modeling), Infrastruk-tur
(security).29
Secara regulasi, OJK telah mengeluarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki
peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK
(SEOJK) nomor 18/ SEOJK.02/2017. POJK ini
mengatur mengenai salah satu jenis Fintech
yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu
Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Hal
tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi
hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech
pinjam-meminjam, memperhatikan masih
kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di
masyarakat Indonesia.
Selain itu, perusahaan Fintech dengan
skema Peer to-Peer Lending merupakan
lingkup kewenangan OJK dikarenakan
perusahaan tersebut memberikan pelayanan
jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut
belum memiliki landasan hukum kelembagaan
dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Berdasarkan POJK P2P Lending, perusahaan
Fintech atau yang disebut penyelenggara

28
29

dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa
badan hukum perseroan terbatas dan
koperasi (Pasal 2 ayat (2)). Kegiatan usaha
yang dapat dilakukan oleh penyelenggara
berupa menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi dari
pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak
Penerima Pinjaman yang sumber dananya
berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan/
atau penyelenggara dapat bekerja sama
dengan penyelenggara layanan jasa keuangan
berbasis teknologi informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
(Pasal 5). Batasan pemberian pinjaman
kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp
2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (Pasal 6).
Pada tahun 2018, OJK menerbitkan
POJK No. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi
Keuangan Digital Di Sektor Keuangan. POJK ini
ingin menegaskan bahwa Inovasi Keuangan
Digital (IKD) berperan penting dalam
mendukung pelayanan jasa keuangan yang
lebih cepat, murah, mudah, dan luas sehingga
dapat menjangkau daerah terpencil dalam
rangka mempersempit disparitas ekonomi
yang tinggi antar wilayah.
Kehadiran teknologi lainnya juga men
dukung terciptanya layanan jasa keuangan
yang lebih efisien dan sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat.
Peranan
jasa
keuangan dengan biaya operasional murah
dan dalam skala kecil sangat tepat untuk
melayani segmen mikro, kecil dan menengah.

Sarwin Kiko Napitupulu, Opcit, hlm.10.
Basrowi, ”Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah” dalam Lex Librium: Jurnal Ilmu
Hukum Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/134/pdf (diakses
13 April 2020).
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Inovasi memiliki dua sisi yaitu sisi
yang memberikan manfaat atau sisi yang
berpotensi mendisrupsi layanan jasa keuangan
tradisional. Efek disrupsi yang akan terjadi
dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor
keuangan dan persaingan yang tidak sehat.
Dalam rangka meminimalisasi dampak negatif
inovasi maka inovasi perlu diarahkan agar
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi masyarakat serta mengedepankan tata
kelola yang baik agar tercipta perlindungan
konsumen. Selain itu diperlukan sinergi antara
lembaga jasa keuangan dengan IKD non
Lembaga Jasa Keuangan agar menciptakan
sinergi dan meminimalisir kompetisi.
Dalam perkembangannya selain berkem
bang berbagai jenis fintech konvensional,
lahir dan tumbuh pula fintech berbasis
syariah yang dalam istilah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dikenal dengan istilah
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah30.
Secara spesifik OJK tidak mengatur fintech
syariah akan tetapi Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah
mengeluarkan Fatwa Nomor: 117/DSN-MUI/
II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah, yang mana DSN MUI memberikan

30
31
32
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definisi Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah adalah penyelenggaraan layanan
jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah
yang mempertemukan atau menghubungkan
Pemberi Pembiayaan dengan Penerima
Pembiayaan dalam rangka melakukan akad
pembiayaan melalui sistem elektronik dengan
menggunakan jaringan internet31.
DSN MUI dalam fatwanya menetapkan
pedomanan umum tentang ketentuan
mengenai Layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip
syariah (fintech syariah) yakni:
1) Fintech syariah tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syariah, yakni antara lain
terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis,
dharar, zhulm dan haram.32
2) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara
wajib memenuhi prinsip keseimbangan,
keadilan, dan kewajaran sesuai syariah
dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam
penyelenggaraan Layanan Pembiayaan
berbasis teknologi informasi dapat
berupa akad-akad yang selaras dengan
karakteristik layanan pembiayaan, antara
lain akad al-bai’, ijarah, mudharabah,

Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Ibid.
Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (riba fadhl) atau tambahan yang
diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (riba nasi’ah). Gharar
adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai
penyerahannya. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang
tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat . Dharar
adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Thalis Noor Cahyadi, Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penghimpunan Dana Ilegal Berpola Syariah (Yogyakarta: Magister Ilmu
Hukum, 2013), hlm. 18-19. Lihat juga Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008).
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musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan
qardh33;
4) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam
sertifikat elektronik yang dilaksanakan
oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan
dengan syarat terjamin validitas dan
autentikasinya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;
5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya
(ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah
atas penyediaan sistem dan sarana
prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi, dan
6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang
ditawarkan melalui media elektronik atau
diungkapkan dalam dokumen elektronik
berbeda dengan kenyataannya, maka
pihak yang dirugikan memiliki hak untuk
tidak melanjutkan transaksi.
Model layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip
syariah menurut DSN MUI dapat dilakukan
oleh Penyelenggara antara lain34:
1) Pembiayaan anjak piutang (factoring);
yaitu
pembiayaan
dalam
bentuk
jasa pengurusan penagihan piutang
berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik
33

34

disertai atau tanpa disertai talangan
(qardh) yang diberikan kepada pelaku
usaha yang memiliki tagihan kepada pihak
ketiga (payor).
2) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan
Pihak Ketiga (purchase order); yaitu
pembiayaan yang diberikan kepada pelaku
usaha yang telah memperoleh pesanan
atau surat perintah kerja pengadaan
barang dari pihak ketiga.
3) Pembiayaan Pengadaan barang untuk
pelaku usaha yang berjualan secara
online (online seller); yaitu pembiayaan
yang diberikan kepada pelaku usaha yang
melakukan transaksi jual beli online pada
penyedia layanan perdagangan berbasis
teknologi informasi (platform e-commerce
/marketplace) yang telah menjalin
kerjasama dengan Penyelenggara;
4) Pembiayaan pengadaan barang untuk
pelaku usaha yang berjualan secara
online dengan pembayaran melalui
penyelenggara payment gateway, yaitu
pembiayaan yang diberikan kepada pelaku
usaha (seller) yang aktif berjualan secara
online melalui saluran distribusi (channel
distribution) yang dikelolanya sendiri
dan pembayarannya dilakukan melalui

Al-bai’ (akad Jual Beli) adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan
obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Akad Mudharabah adalah
akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maal) yang menyediakan seluruh modal dengan
pengelola (’amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam
akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra’s
al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional,
sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad
wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). Akad waknlah adalah akad pelimpahan kuasa dari
pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang
boleh diwakilkan Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima
pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati; Lihat
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2010), hlm 50-59.
DSN MUI, Modul Pelatihan Pengawas Syariah Fintek Syariah, (Jakarta: DSN-MUI Institute, 2019), hlm.20
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penyedia jasa otorisasi pembayaran
secara online (payment gateway) yang
bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5) Pembiayaan untuk Pegawai (Employee),
yaitu pembiayaan yang diberikan kepada
pegawai yang membutuhkan pembiayaan
konsumtif dengan skema kerjasama
potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6) Pembiayaan
berbasis
komunitas
(community based), yaitu pembiayaan
yang diberikan kepada anggota komunitas
yang membutuhkan pembiayaan, dengan
skema pembayarannya dikoordinasikan
melalui koordinator/pengurus komunitas.
b. Pemanfaatan Tanda Tangan Digital
oleh Fintech Syariah
Berdasarkan data OJK, perusahaan fintech
yang terdaftar di OJK per 29 Juni 2020
berjumlah 158 fintech peer to peer landing, 11
diantaranya adalah fintech berbasis syariah35.
OJK mensyaratkan setiap perusahaan fintech
yang akan tercatat di OJK untuk menggunakan
tanda tangan digital, termasuk fintech syariah,
sehingga semua perusahaan fintech syariah
tentu menggunakan tanda tangan digital.
Berdasarkan informasi dari Asosiasi
Fintech Syariah Indonesia (AFSI), terdapat 55
fintech syariah yang menjadi anggota AFSI, 12
diantaranya adalah penyedia layanan peer to

35

36
37
38
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peer lending (P2P) yang diatur dalam POJK
77/POJK.01/2016, sementara sisanya masuk
dalam POJK Inovasi Kuangan Digital (IKD).36
PrivyID sendiri merupakan salah satu anggota
AFSI dalam bidang IKD37.
Paling tidak ada 5 (lima) alasan mengapa
perusahaan fintech syariah menggunakan
tanda tangan digital yakni38: pertama, hemat
waktu, di mana dokumen ditanda tangani dan
dikirim dari manapun berada; kedua, hemat
biaya, dimana dapat menghilangkan alokasi
budgget untuk keperluan administratif
seperti pembelian alat tulis, biaya ekspedisi,
hingga biaya penyimpanan dokumen.
Selama sesorang atau perusahaan memiliki
smartphone atau komputer yang terkoneksi
dengan internet, maka penandatanganan dan
pengiriman dokumen bisa bebas dilakukan
tanpa biaya tambahan.
Ketiga, sah di mata hukum, di mana
menurut Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Pasal 52 ayat (10 dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan
digital memiliki kekuatan dan akibat hukum
yang sah selayaknya tanda tangan basah.

Data Fintech P2P di OJK mengalami dinamika dari bulan-per bulan, data per April 2020 menunjukkan terdapat 161
fintek terdaftar/berijin, namun dalam perkembangannya, per 29 Juni 2020, OJK membatalkan 3 Penyelenggara
fintek P2P lending, satu diantaranya adalah fintek syariah, sehingga jumlah penyelenggara fintek P2P lending
yang terdaftar/berijin berjumlah 158 fintek P2P lending, yang terdiri dari 125 terdaftar dan 33 telah berizin,
147 konvensional dan 11 berbasis syariah. Dari 11 fintek syariah baru 2 fintek syariah yang telah berijin dan
sisanya baru terdaftar. Sementara 1 fintek konvensional memiliki unit usaha syariah. Mayoritas perusahan fintek
terdapat di Jabodetabek yakni sejumlah 148, Surabaya 4, Bandung 2, Lampung, makassar, Bali dan D.I.Yagyakarta
masing-masing 1 perusahan fintek.  Lihat www.ojk.go.id/kanal/iknb/fintech (diakses 14 Juli 2020).
Data member Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) di www.fintechsyariah.id (diakses  2 April 2020).
Informasi dari Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya dan wawancara dengan Dima Jani, CEO Alami Sharia pada
tanggal 26 Juli 2019 di Jakarta serta data anggota AFSI di website www.fintechsyariah.id (diakses  2 April 2020).
Wawancara dengan CEO PrivyID, M. Pribadi tanggal 31 Januari 2020 di Privy Quarter, Bantul, Yogyakarta.
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Keempat, lebih aman, dengan tanda tangan
digital, segala perubahan yang terjadi setelah
dokumen ditandatangani dapat diketahui.
Identitas penanda tangan pun tervalidasi.
Tanda tangan digital juga menghilangkan
risiko dokumen rusak, hilang, atau dibuak
tanpa izin oleh pihak ketiga yang kerap terjadi
pada dokumen kertas; dan kelima, ramah
lingkungan, yakni mengurani penggunaan
kertas dan bahan bakar dalam kehidupan
sehari-hari dengan menghilangkan proses
cetak dan pengiriman dokumen melalui kurir.
Beberapa lembaga keuangan berbasis
teknologi informasi merasakan betul manfaat
penggunaan tanda tangan digital dalam
meningkatkan efisiensi, akses dan kualitas.
Dari laporan yang dikeluarkan oleh PT Privy
Identitas Digital menunjukkan beberapa
lembaga keuangan mampu menghemat
99% pengeluaran mereka39. Selain itu pada
perusahaan fintech mereka mampu menekan
tingkat penipuan dari 60% menjadi 3%
sekaligus meningkatkan jumlah identitas
penerima pembiayaan, dari 40% menjadi
100%40.
Menurut M. Pribadi, selaku CEO
PrivyID,
alasan
mendasar
banyaknya
lembaga keuangan non bank (syariah)
menggunakan produk PrivyID adalah:
pertama, PrivyID membantu memverifikasi
dan mengatentifikasi identitas pada pihak
pendantangan, dan proses verifikasi tersebut
tidak membutuhka waktu lama (bisa 1 menit),
hal ini karena PrivyID telah diberikan akses
oleh Direktorat Kependudukan dan Catatan
Sipil dalam hal Pemanfaatan Nomor Induk

39
40
41

Kependudukan (NIK), Data Kependudukan
Dan Kartu Tanda Penomoran Elektronik Dalam
Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik.
Kedua, memastikan keabsahan informasi
atau dokumen elektronik yang telah
ditandatangani. Isi dokumen dan informasi
tidak dapat diubah setelah penandatangan.
PrivyID bisa memastikan bahwa orang yang
sudah menandatangani suatu dokumen
elektronik tidak bisa menyangkalnya.
Ketiga, PrivyID mempermudah proses
penandatanganan dokumen secara real
time. Dengan aplikasi tersebut tandatangan
dokumen
keuangan
dapat
dilakukan
dimanapun.
Menurut
Pribadi,
dapat
dibayangkan untuk dokumen belasan halam
dan harus membutuhkan tanda tangan dari
berbagai divisi. Belum lagi bila pihak yang
bersangkutan memiliki kesibukan tersendiri
sehingga membuat penanda tangan tersebut
terhambat dan stagnan41.

D. Penutup
Dari hasil penelitian dan pembahasan
di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: Penggunaan tanda tangan digital
(digital signature) dalam transaksi keuangan
telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
serta aturan turunannya, berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor:
19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

Data PrivyID 2018.
Ibid.
Wawancara dengan CEO PrivyID, M. Pribadi tanggal 31 Januari 2020 di Privy Quarter, Bantul, Yogyakarta.
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Teknologi Finansial Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor. 77/ POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi, bahkan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSNMUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah.
Produk PrivyID telah diakui oleh pemerintah
baik
oleh
Kementerian
Informatika,
Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia
dan OJK, yakni berdasarkan Keputusan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor 966 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Pengakuan PT Privy Identitas Digital sebagai
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status
Terdaftar, Peraturan Bank Indonesia (PBH)
No.19/12/PBI/2017 dan Pasal 8 ayat (1) PADG
No.19/15/PADG/2017, Perjanjian kerjasama
antara Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri RI dengan PT Privy Identitas Digital
Nomor 119/2541/DUKCAPIL dan Nomor 040/
PID-BD/PKS/III/2019 Tentang Pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data
Kependudukan Dan Kartu Tanda Penomoran
Elektronik Dalam Layanan Penerbitan
Sertifikat Elektronik PT Privy Identitas Digital
serta Surat Tanda Bukti Tercatat Otoritas Jasa
Keuangan Nomor. S-170MS.72/2019.
Produk PrivyID telah dimanfaatkan oleh
lembaga jasa keuangan non bank termasuk
fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi,
akses dan kualitas. Paling tidak ada 5 (lima)
alasan mengapa perusahaan fintech syariah
menggunakan tanda tangan digital yakni:
pertama, hemat waktu, di mana dokumen
ditanda tangani dan dikirim dari manapun
berada; kedua, hemat biaya, dimana dapat
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menghilangkan alokasi budgget untuk
keperluan administratif seperti pembelian
alat tulis, biaya ekspedisi, hingga biaya
penyimpanan dokumen. Selama sesorang
atau perusahaan memiliki smartphone atau
komputer yang terkoneksi dengan internet,
maka penandatanganan dan pengiriman
dokumen bisa bebas dilakukan tanpa biaya
tambahan. Ketiga, sah di mata hukum, di
mana menurut Pasal 11 Undang-Undang RI
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Pasal 52 ayat (10 dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan
digital memiliki kekuatan dan akibat hukum
yang sah selayaknya tanda tangan basah.
Keempat, lebih aman, dengan tanda tangan
digital, segala perubahan yang terjadi setelah
dokumen ditandatangani dapat diketahui.
Identitas penadatangan pun tervalidasi.
Tanda tangan digital juga menghilangkan
risiko dokumen rusak, hilang, atau dibuat
tanpa izin oleh pihak ketiga yang kerap terjadi
pada dokumen kertas; dan kelima, ramah
lingkungan, yakni mengurani penggunaan
kertas dan bahan bakar dalam kehidupan
sehari-hari dengan menghilangkan proses
cetak dan pengiriman dokumen melalui kurir.
Meski penggunaan tanda tangan elektronik
atau tanda tangan digital (digital signature)
telah diakui keabasahannya serta memiliki
kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah
serta terbukti meningkatkan efisiensi, akses
dan kualitas dalam produk atau platform
financial technology berbasis syariah, namun
demikian perlu kiranya tetap memperhatikan
keamanan dan perlindungan data pribadi

Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 219–236

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

bagi para user atau konsumen dalam
industri fintech, terlebih saat ini marak kasus
pinjaman online (pinjol) ilegal yang banyak
menyalahgunakan data pribadi penggunanya
dan merugikan masyarakat luas.
Oleh karena itu, penulis memberikan
rekomendasi sebagai berikut: Saat ini
pemerintah hanya memiliki satu Peraturan
Menteri yang mengatur PDP yakni Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor 20 Tahun 2016 tentang PDP, namun
Peraturan Menteri itu tidak cukup ampuh
untuk melindungi data masyarakat dari
penyalahgunaan fintech ilegal, oleh karena
perlu diwujudkan Undang-undang PDP
yang memiliki sanksi tegas dan applicable.
Sembari menunggu UU PDP,
B a g i
fintech syariah, peranan pengawas syariah
sangat menentukan bagi keberlangsungan
industri fintech syariah terutama pengawasan
terhadap produk dan cara pemasaran produk
yang harus sesuai dengan prinsip syariah,
sesuai dengan pedoman dalam fatwa-fatwa
yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional
MUI.
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Abstrak
Era revolusi industri 4.0 berdampak dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Pertumbuhan
pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan,
pemerintahan, dan komunikasi memicu problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Konstitusi
telah memberikan perlindungan data pribadi yang dioperasionalkan dalam beberapa Undang-Undang di berbagai aspek.
Penelitian ini akan mengkaji peraturan perlindungan pribadi di Indonesia yang masih diatur secara parsial dalam berbagai
perundangan serta menjawab bagaimana kesiapan Indonesia dan urgensi pengaturan regulasi perlidungan data pribadi
serta memaparkan perbadingan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa berdasarkan General Data Protection
Regulation. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menganalisis data sekunder
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah legislator perlu menyegerakan
pengesahan Undang-Undang perlindungan data pribadi dengan melengkapi norma yang telah disusun dalam RUU yaitu
terkait pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, regulator, dan pengendali (independent regulatory body)
atau komisi pengawas perlindungan data pribadi.
Kata Kunci: perlindungan data pribadi, revolusi industri 4.0, GDPR.
Abstract
The industrial revolution era 4.0 has implied in the transformation of business process which support inovation and eficiency.
The significant growth number of internet user in a digital market from various sectors that is e-commerce, e-education,
e-health, e-government, and communication triggers problematic issue in the aspect of citizens’ personal data protection.
1945 Constitution has stipulated the personal data protection norms which is nationalized in many regulations from many
aspects. This research will analize the personal data protection regulation in Indonesia that is partially regulated and
answer how Indonesia is prepared and the urgency of regulation personal data protection and describe the comparative of
personal data protection in European Union based on General Data Protection Regulation. The methode of this research is
normative juridical with library and statute approach which will analize secondary data consisting of primary source of law
and secondary source of law. This research results a conclusion that the legislator needs to hasten the ratification of the
Law on the personal data protection by completing the norms that have been prepared in the Draft Bill, which is related to
the establishment of institutions that function as supervisors, regulators, and controller (independent regulatory body or
the supervisory committee for personal data protection.
Keywords: personal data protection, industrial revolution 4.0, GDPR.
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A. Pendahuluan
Revolusi
industri
4.0
merupakan
disruption era yaitu era disrupsi dimana cara
kerja berpindah atau berubah dari cara kerja
yang konvensional menjadi moderen, dengan
pendekatan digital. Oleh sebab itu, semua
lapisan harus dapat bersahabat dengan yang
namanya teknologi supaya dapat mengikuti
perkembangan jaman yang semakin maju.
Indonesia sebagai negara yang berkembang
telah memasuki era ekonomi digital dan industri
4.0 yang ditandai dengan meningkatnya
data jumlah pengguna internet.1 Dari total
populasi 262 juta jiwa, tercatat memiliki 140
juta warganya menggunakan internet dalam
aktivitas sehari-hari dan setidaknya 28 (dua
puluh delapan) juta masyarakat Indonesia
sangat aktif melakukan transaksi online.2
Pertumbuhan pengguna internet juga
diiringi dengan munculnya perusahaan
teknologi yang memberikan dampak yang
signifikan dalam transformasi proses bisnis
yang mendorong inovasi dan efisiensi.
Oleh karenanya kita juga harus mampu
mengikuti ritme perkembangan teknologi.
Hal ini terlihat dengan Pemerintah Indonesia
sedang menyusun perencanaan ‘Making
Indonesia 4.0’. Upaya ini dilakukan untuk
mempercepat terwujudnya visi nasional dan
peluang menghadapi era revolusi industri 4.0
termasuk dengan aspek hukum yang akan
menjadi tantangan dan hambatan pemerintah
dalam menerapkan Making Indonesia 4.0,
seperti masalah hukum atau regulasi, masalah
1

2

3
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penegakan hukum dan kesiapan masyarakat
atau sumber daya manusia di Indonesia.
Tujuan bernegara dalam perkembangan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
diwujudkan dalam bentuk perlindungan
data pribadi bagi semua warga negara
Indonesia. Sebagai negara yang berkembang
dilihat dengan adanya inovasi dalam
teknologi informasi dan komunikasi yang
dapat mengumpulkan, menyimpan, serta
menganalisis data. Hal ini membuat berbagai
sektor kehidupan akan selalu memanfaatkan
sistem teknologi informasi dan komunikasi,
misalnya dalam hal electronic commerce
(e-commerce) pada sektor perdagangan/
bisnis, electronic education (e-education)
di bidang pendidikan, electronic health
(e-health) di bidang kesehatan, electronic
government (e-government) pada bidang
pemerintahan, search engines, social
networks, smartphone dan mobile internet
serta perkembangan industri komputasi awan
atau cloud computing.3
Problematika
tentang
pentingnya
perlindungan data pribadi mulai menguat
seiring
dengan
meningkatnya
jumlah
pengguna telepon seluler dan internet.
Banyak kasus terjadi yang berkaitan dengan
kasus penyalahgunaan dan kejahatan
data pribadi seperti jual beli data pribadi,
penggelapan rekening nasabah, kebocoran
data pribadi seseorang yang berakhir
dengan aksi penipuan atau tindak kriminal
pornografi. Berkaca dari kejadian ini semakin

Badan Pusat Statistik Tahun 2019 mencatat jumlah penduduk mencapai 47,69 % atau sekitar 115 juta jiwa
sebagai pengguna internet https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/
statistik-indonesia-2019.html, diakses 17 April 2020.
Olisias, Gultom, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, Ekonomi Digital Masa Digital, Harapan, dan Ancaman
Belajar dari Indonesia, diunduh melalui http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_
IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 1.
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menguatkan wacana pentingnya pembuatan
aturan hukum untuk melindungi data pribadi.
Perlindungan data pribadi berhubungan
dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri
adalah gagasan untuk menjaga integritas dan
martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan
kemampuan individu untuk menentukan
siapa yang memegang informasi tentang
mereka dan bagaimana informasi tersebut
digunakan.4 Dalam beberapa tahun terakhir
secara global telah terjadi banyak kasus
kebocoran data pribadi yang berimbas kepada
Indonesia contohnya kasus Yahoo tahun 2014
ketika dalam proses penjualan kepemilikan
pada Verizon menyatakan telah mengalami
kebocoran 500 juta data pelanggan dan Yahoo
menderita kerugian dengan menurunnya aset
penjualan hingga 350 juta dolar.5
Dalam amandemen keempat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, diatur mengenai hak asasi
manusia sebagai wujud jaminan atas
perlindungan hak-hak warga negara. Hal ini
juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
yang beberapa pasal diantaranya menjamin
perlindungan hak atas privasi warga negara:6
a) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa,
Setiap orang berhak untuk mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis sarana
yang tersedia.
b) Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa,
Setiap orang berhak atas perlindungan diri
4
5
6

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan hak miliknya.
c) Pasal 31 menyatakan bahwa, (1)
Tempat
kejadian
siapapun
tidak
boleh diganggu. (2) Menginjak atau
memasuki suatu pekarangan tempat
kediaman atau memasuki suatu rumah
bertentangan dengan kehendak orang
yang mendiaminya, hanya diperbolehkan
dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.
Bagi perkembangan ekonomi, perlin
dungan data pribadi yang bersifat khusus
akan memperkuat posisi Indonesia sebagai
pusat bisnis dan investasi terpercaya dan
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
pertumbuhan manajemen data global dan
industri pengolahan data seperti komputasi
awan untuk berkembang di Indonesia.
Ketiadaan hukum mengenai perlindungan
data pribadi yang bersifat umum di Indonesia
dapat dilihat sebagai suatu kelemahan yang
menyebabkan beberapa perusahaan tidak
memilih Indonesia sebagai lokasi untuk
pusat penyimpanan datanya. Padahal,
perkembangan pengaturan perlindungan
data pribadi akan mendukung pembangunan
masa depan Indonesia sebagai pusat data
global. Pengaturan tentang data pribadi
sangat diperlukan karena mengatur mengenai
pengumpulan, penggunaan, pengungkapan,
pengiriman dan keamanan data pribadi
dan secara umum pengaturan data pribadi
adalah untuk mencari keseimbangan antara

Wahyudi
Djafar
dan
Asep
Komarudin,
Perlindungan
Hak
Atas
Privasi
di
Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2.
https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the-21stcentury.
html.
Lihat Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi ... (Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri)

239

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

kebutuhan akan perlindungan data pribadi
individu dengan kebutuhan pemerintah
dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan
memproses data pribadi untuk keperluan
yang wajar dan sah.
Dengan
mempertimbangkan
semua
ancaman dan potensi pelanggaran seperti
yang Penulis sebutkan, maka Penulis akan
mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan
regulasi data pribadi dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, apakah regulasi yang ada
dalam UU tersebut telah mampu memberikan
kesiapan Indonesia dalam Revolusi Industri
4.0, serta bagaimana seharusnya Indonesia
dalam menyiapkan regulasi khusus terkait
perlindungan data pribadi.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian terkait
regulasi perlindungan data pribadi dalam
menghadapi revolusi industri 4.0 dengan
menggunakan metode yuridis normatif.
Penulis melakukan studi kepustakaan (library
research) dengan menganalisis data sekunder
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik serta
berbagai peraturan perundang-undangan
terkait lainnya. Penelitian ini dilaksanakan

7
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untuk memecahkan permasalahan hukum
yang diajukan sehingga mendapatkan
deskripsi hasil yang seyogianya.7

C. Pembahasan
1. Pengaturan Regulasi Perlindungan
Data Pribadi Dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam
pembukaan
Undang-Undang
Dasar 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa
pemerintah
mempunyai
kewajiban
konstitusional untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi di era yang serba digital sekarang,
tujuan bernegara diwujudkan dalam bentuk
perlindungan data pribadi bagi setiap warga
negara. Perlindungan data pribadi sebagai
hak konstitusional warga negara yang harus
dipenuhi oleh pemerintah secara hirarkis
peraturan perundang-undangan diturunkan
ke dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti halnya Undang-Undang
HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, Undang-Undang Intelijen Negara,
Undang-Undang Administrasi Kependudukan,
Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang
Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan lain sebagainya.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik selanjutnya disebut UU ITE masih
secara implisit mengatur pemahaman

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 237–256
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mengenai perlindungan keberadaan suatu
data atau informasi elektronik yang bersifat
umum maupun pribadi. UU ITE belum memuat
aturan tentang perlindungan data pribadi
secara khusus. Perlindungan data pribadi
dalam sebuah sistem elektronik dalam UU
ITE meliputi perlindungan dari penggunaan
tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara
sistem elektronik, dan perlindungan dari
akses dan interferensi ilegal. Sistem elektronik
sebagai serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan,
dan/atau
menyebarkan
8
informasi elektronik. Jadi yang termasuk
ke dalam sistem elektronik adalah jaringan
internet, layanan e-banking, e-government,
jejaring sosial, media elektronik, website, dan
lain sebagainya.
Penjabaran tentang data elektronik
pribadi justru terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik. Setiap data pribadi adalah
setiap data tentang seseorang baik yang
teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi
secara tersendiri atau dikombinasi dengan
informasi lainnya baik secara langsung

8
9
10
11
12

maupun tidak langsung melalui sistem
elektronik dan/atau nonelektronik.9
Salah satu bentuk data yang dilindungi
adalah yang berbentuk informasi elektronik
sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic
mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol, atau perforasi. Informasi elektronik
ini dapat terdapat dalam sistem elektronik
atau berupa sebuah dokumen elektronik.10
Pelanggaran terhadap upaya perlindungan
data pribadi tersebut, penyelenggara
sistem elektronik akan diberikan sanksi
administratif berupa teguran tertulis, denda
administratif, penghentian sementara, serta
dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem
elektronik, agen elektronik, penyelenggara
sertifikasi elektronik, atau lembaga sertifikasi
keandalan.11
Dalam perlindungan data pribadi, UU ITE
mensyaratkan bahwa penggunaan data pribadi
dalam media elektronik harus mendapat
persetujuan pemilik data bersangkutan
dan bagi setiap orang yang melanggar
ketentuan dapat digugat atas kerugian
yang ditimbulkan.12 Dalam memanfaatkan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang
bersangkutan;
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
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teknologi informasi, perlindungan data
pribadi adalah bagian dari hak privasi. Jadi
seharusnya untuk memberikan rasa aman
bagi pengguna sistem elektronik, dalam UU
ITE diatur mengenai perlindungan atas data
pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam
Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Hak pribadi yang
dimaksudkan diantaranya:13
a) hak pribadi merupakan hak untuk
menikmati kehidupan pribadi dan bebas
dari segala macam gangguan;
b) hak pribadi merupakan hak untuk dapat
berkomunikasi dengan orang lain tanpa
tindakan memata-matai;
c) hak pribadi merupakan hak untuk
mengawasi akses informasi tentang
kehidupan pribadi dan data seseorang.
Penggunaan setiap informasi dan data
pribadi melalui media elektronik yang
dilakukan tanpa persetujuan pemilik data
disebut sebagai sebuah pelanggaran hak
privasi. Meskipun terdapat pengakuan atas
perlindungan hak privasi serta data pribadi
dalam informasi dan transaksi elektronik
dalam UU ITE sebagaimana terdapat dalam
Pasal 26 beserta penjelasannya, upaya dan
kewajiban perlindungan seharusnya dilakukan
oleh pihak terkait seperti penyelenggara
sistem elektronik ataupun pemerintah belum
terdapat dalam UU ITE.
Perlindungan
data
pribadi
oleh
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
yang mengatur bahwa dalam hal penyelenggara
sistem elektronik mengalami kegagalan
dalam menjaga data pribadi yang dikelola,
maka Penyelenggaraan Sistem Transaksi
13
14
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Elektronik diwajibkan untuk menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada pemilik data
pribadi.14 Penulis berpandangan bahwa pasal
ini juga tidak secara rinci menjelaskan batasan
kegagalan. Kegagalan dapat dikategorikan
sebagai kegagalan prosedural ataupun juga
kegagalan sistem. Dalam penjelasan Pasal 15
ayat (1) UU ITE disebutkan:
a) Andal yang berarti sistem elektronik
memiliki kemampuan yang sesuai dengan
kebutuhan penggunaannya;
b) Aman yang artinya sistem eletronik
terlindungi secara fisik dan non fisik;
c) Beroperasi
sebagaimana
mestinya
yang artinya sistem elektronik memiliki
kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Undang-Undang ITE memberikan perlin
dungan hukum terhadap keamanan data
elektronik dari akses ilegal dikarenakan
cracking yang mengakibatkan bocornya data
yang bersifat rahasia maupun data pribadi.
Setiap perbuatan melawan hukum dengan
mengakses sistem elektronik yang bertujuan
untuk memperoleh Informasi ataupun
Dokumen Elektronik dengan cara melanggar
sistem pengamanan dianggap sebagai tindak
pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara
paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 600.000.000,00 sampai Rp.
800.000.000,00.
Dalam Pasal 30 UU ITE disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum mengakses
komputer dan/atau Sistem Elektronik milik
orang lain dengan cara apa pun.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
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(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk
memperoleh Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik;
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar,
menerobos, melampaui, atau menjebol
sistem pengamanan.
Kemudian dalam Pasal 46 UU ITE
disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).
Demikian juga halnya dengan perlindungan
data pribadi dalam bentuk Dokumen Elektronik
atau Informasi Elektronik. Dalam bentuk

15
16

Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik
diatur mengenai larangan bagi setiap orang
untuk melakukan interferensi, mengubah,
menambah, mengurangi, melakukan transmi
si, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan terhadap bentuk Dokumen
Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa
hak dan dengan cara melawan hukum.15
Dengan ancaman hukuman atas perbuatan
tersebut adalah pidana penjara dan juga
pidana denda.16
Penulis berpandangan bahwa dari
ulasan pasal-pasal dalam UU ITE tentang
perlindungan data pribadi memang belum
dapat mengakomodasi segala pelanggaran
terhadap data pribadi. Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi memang seolah
membuat batas privasi semakin tipis. Berbagai
data-data pribadi mudah tersebar. Tetapi
belum ada payung hukum yang memadai
mengatur soal perlindungan data pribadi
di Indonesia. Seharusnya perlindungan
data pribadi menjadi hal yang penting pada
zaman digital karena semakin masifnya
perkembangan penggunaan teknologi dalam
kehidupan seharinya.
Di Indonesia, sekarang ini dalam melindungi
data pribadi pengguna internet memang masih
menggunakan beberapa instrumen hukum
yang masih berdiri masing-masing, seperti
halnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Administrasi Kependudukan,
Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, dan UndangUndang Telekomunikasi, Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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(ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.
Namun peraturan perundang-undangan
tersebut belum mengatur secara komprehensif
mengenai perlindungan data pribadi. Oleh
karenanya, sangat perlu dibuat pengaturan
perlindungan data pribadi dimaksudkan
untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Terlebih di era revolusi Industri 4.0 sekarang
ini harus dapat melindungi masyarakat
sebagai konsumen dan memberikan manfaat
ekonomi bagi Indonesia. Pengaturan ini akan
melindungi data pribadi individu terhadap
penyalahgunaan pada saat data tersebut
memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis,
yang pengumpulan serta pengolahannya
menjadi mudah dengan perkembangan tek
nologi informasi komunikasi. Perkembangan
pengaturan terhadap perlindungan data
pribadi secara umum akan menempatkan
Indonesia sejajar dengan negara-negara
dengan tingkat perekonomian yang maju,
yang telah menerapkan hukum mengenai
perlindungan data pribadi. Hal ini akan
memperkuat dan memperkokoh posisi
Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi
terpercaya, yang merupakan suatu strategi
kunci dalam perkembangan ekonomi
Indonesia.

17
18
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Seharusnya dengan semakin pesatnya
perkembangan teknologi dan meningkatnya
jumlah pengguna layanan berbasis teknologi
di Indonesia, upaya perlindungan data pribadi
memerlukan payung hukum yang lebih kuat
untuk memberikan jaminan terhadap hak
masyarakat atas keamanan data pribadinya.
Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data
Pribadi yang menjadi instrumen hukum
perlu segera hadir dalam sistem hukum di
Indonesia.
Secara filosofis, perlindungan data
pribadi menjadi manifestasi pengakuan dan
perlindungan atas hak-hak dasar manusia
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara
sosiologis, RUU Perlindungan Data Pribadi
disusun sebagai jawaban atas kebutuhan
untuk melindungi hak individual terkait
data pribadi khususnya di era digital. Secara
yuridis, perlindungan data pribadi merupakan
salah satu hak asasi manusia yang merupakan
bagian dari perlindungan diri pribadi seperti
yang telah diamanatkan dalam konstitusi yang
menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang
di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.17 Selain
itu disebutkan juga bahwa, ”Setiap orang
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun”.18
Tidak salah jika Penulis masih beranggapan
bahwa ketentuan hukum terkait perlindungan
data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dan belum bisa memberikan perlindungan
yang optimal dan efektif terhadap data
pribadi sebagai bagian dari privasi. Konsep
perlindungan data memberikan isyarat bahwa
individu memiliki hak untuk menentukan
apakah mereka akan membagi atau bertukar
data pribadi mereka atau tidak. Selain itu,
individu juga memiliki hak untuk menentukan
syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data
pribadi tersebut. Jadi perlindungan data juga
berhubungan dengan konsep hak privasi.

2. Kesiapan Indonesia dan Urgensi
Regulasi Khusus Tentang Data
Pribadi di Era Revolusi Industri 4.0
Dalam era digital sekarang ini, Indonesia
belum siap bersaing dalam dunia industri
4.0 dikarenakan belum memiliki peraturan
perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai perlindungan data
pribadi sebab salah satu tujuan utama regulasi
perlindungan data pribadi adalah melindungi
kepentingan konsumen dan memberikan
manfaat ekonomi bagi Indonesia.
a. Perkembangan Hukum Perlindungan
Data Pribadi di Negara Uni Eropa
Digitalisasi yang memungkinkan adanya
teknologi pemrosesan data moderen
memiliki banyak keunggulan namun juga
tidak lepas dari berbagai persoalan. Salah
satu persoalan yang tanpa disadari telah
banyak terjadi adalah ancaman terhadap
hak individu atas privasi. Data pribadi yang
dapat dikombinasikan dan disimpan secara
unlimited dan dapat diakses secara luas
memungkinkan pergerakan/persebaran data
19
20

dan manipulasi informasi dalam berbagai
bidang tanpa sepengetahuan pemilik data.
Kebebasan individu juga dapat terancam dari
adanya kemungkinan dari pemerintah dan
pelaku usaha yang mengumpulkan informasi
dari warga negara untuk tujuan tertentu.19
Willam L. Prosser menyebutkan ruang
lingkup dari hak privasi sesorang dengan
merujuk pada empat bentuk gangguan
terhadap diri pribadi seseorang yaitu:20 a)
Gangguan terhadap perilaku seseorang yang
menyendiri atau gangguan terhadap relasi
pribadinya; b) Pengungkapan fakta-fakta
pribadi yang kurang pantas secara publik;
c) Publisitas yang menempatkan kekeliruan
seseorang di depan publik; d) Penguasaan
tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk
keuntungan orang lain.
Eropa memberikan penekanan pada
aspek perlindungan data pribadi yang sering
disebut dengan ”data”, sebagai bagian dari
perlindungan kehidupan pribadi. Definisi ini
mengacu pada ketentuan Pasal 8 Konvensi
Eropa yang memicu lahirnya berbagai
penafsiran mengenai cakupan kehidupan
pribadi, khususnya dalam sejumlah perkara,
baik di European Court of Human Rights
(ECtHR) atau Pengadilan HAM Eropa maupun
di Court of Justice of the European Union
(CJEU) atau Pengadilan Eropa. Ruang lingkup
kehidupan pribadi menurut Pasal 8 Konvensi
Eropa meliputi: akses ke data pribadi,
intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan
nama, kehidupan seksual, profesi atau
domisili, perlindungan terhadap gangguan
lingkungan, serta hak untuk membangun dan

J. Lee. Cardi, J. Lee Riccardi, ”The German Federal Data Protection Act of 1977: Protecting the Right to privacy?”,
Boston College International and Comparative Law Review, Volume 6| Issue 1, (1983), hlm. 243.
William L. Prosser, ”Privacy: a Legal Analysis”, California Law Review 48, (1960), hlm. 338-423.
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mengembangkan hubungan dengan pihak
lain.21
International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi
Indonesia melalui disahkannya UU Nomor 12
tahun 2005 sejauh ini masih menjadi rujukan
utama yang dikutip banyak ahli terkait dengan
hak atas privasi. Pada tahun 2016, Dewan
Umum PBB telah mengadopsi perubahan
atas hak atas privasi di era digital yang secar
eksplisit dan langsung mengkonstruksikan
bahwa pengintaian massal dan diskriminasi
sebagai sebuah bentuk pelanggaran Pasal 17
ICCPR dan Pasal 12 Piagam Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya pada tahun 2014, Human Rights
Commision membuat laporan terkait hak atas
privasi di era digital sebagai bentuk respons
atas permohonan Dewan Umum PBB dalam
Resolusi 68/167.22 Pasal 17 ICCPR dam Pasal 12
Piagam Hak Asasi Manusia mengatur bahwa
tidak seorangpun dapat secara sewenangwenang dan secara tidak sah dicampuri
urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah,
atau hubungan surat menyurat atau secara
tidak sah diserang kehormatan dan atau
nama baiknya. Setiap orang juga berhak atas
perlindungan hukum terhadap gangguan dan
pelanggaran sebagaimana disebutkan.23
Uni Eropa telah menerapkan regulasi
perlindungan data sejak 1995 yang
memberikan jaminan perlindungan efektif
terhadap hak mendasar dalam perlindungan
data. Permasalahan timbul ketika negara-

21
22

23
24
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negara anggota Uni Eropa menerapkan
regulasi tersebut secara berbeda yang
mengakibatkan
adanya
inkonsistensi,
ketidakpastian hukum, serta munculnya
kompleksitas.
Sehingga
diperlukan
seperangkat aturan yang kuat untuk dapat
memastikan hak orang atas perlindungan data
pribadi.24 Modernasi regulasi juga diperlukan
mengingat adanya fenomena perkembangan
jejaring sosial, cloud computing, layanan
berbasis lokasi seperti google maps, dan
smart card memungkinkan pemrosesan data
pribadi tumbuh secara eksponensial. Badan
Legislatif Uni Eropa kemudian menerbitkan
European Union General Data Protection
Regulation (peraturan perlindungan data
umum, selanjutnya disebut EU GDPR) yang
berlaku sejak 25 Mei 2018.
Kerangka kerja EU GDPR tidak harus
ditransformasikan ke dalam Undang-Undang
domestik tiap negara tetapi harus secara
langsung berlaku negara-negara anggota
Uni Eropa. Klausul pembuka diberikan
untuk memberikan diskresi kepada negaranegara anggota Uni Eropa untuk dapat
memperkenalkan
ketentuan
domestik
tambahan sebagai wujud konkretisasi serta
implementasi EU GDPR untuk permasalahan
yang spesifik di masing-masing negara.
Parlemen Uni Eropa dan Konsil Eropa telah
mencapai kesepakatan mengenai reformasi
perlindungan data yang diusulkan oleh
komisi. Reformasi ini merupakan langkah

Adrienn Lukacs, ”What is Privacy? The history and Definition of Privacy”, dalam Keresztes, Gabor(ed): Tavaszi
Szel 2016 Tanulmanykotet I., Budapest, Doktoranduszok Orszagos Azovetsege, (2016), hlm. 260.
Benjamin G. Waters, ”an International Rights to Privacy: Israeli intelligence Collection in the Occupied Palestinian
Teritories”, Georgetown Journal of International Law, Volume 50, (2019), lihat https://www.law.georgetown.
edu/international-law-journal/wp-content/uploads/sites/21/2019/10/GT-GJIL190033.pdf.
Pasal 8 Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa.
Pasal 8 Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 237–256
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penting untuk memperkuat hak-hak dasar
warga negara di era digital dan memfasilitasi
perusahaan melalui simplifikasi regulasi
untuk perusahaan di pasar digital tunggal
(digital single market). Selama masa tahun
1960-an, sektor publik dan privat telah
mempertimbangkan bahwa pemrosesan data
secara otomatis dilakukan untuk efisiensi.25
Pasal 1 EU GDPR terdiri dari tiga ayat
yang mengatur perlindungan perlindungan
dalam pemrosesan data pribadi dan aturan
terkait perpindahan data pribadi tersebut.
EU GDPR melindungi hak fundamental dan
kebebasan manusia dan secara khusus hak
atas perlindungan data pribadi. Kebebasan
pergerakan data dalam negara Uni Eropa
seharusnya dibatasi oleh perlindungan data
pribadi.26
Subjek perlindungan data pribadi hanya
orang atau natural person bukan legal
entity atau badan hukum. Hak perlindungan
data pribadi berkembang dari hak untuk
menghormati kehidupan pribadi atau the
rights to private life. Sebuah konsep kehidupan
pribadi manusia tentu saja berhubungan
dengan manusia sebagai makhluk hidup.
Individu adalah pemilik utama dari hak
perlindungan data pribadi, sehingga pemilik
data pribadi harus dapat memutuskan
apakah data yang dimilikinya ingin dibagikan
atau tidak, siapa saja yang dapat mengakses,
apakah mungkin memodifikasi data informasi,
dan lain-lain.
Data pribadi mengacu pada EU GDPR
merupakan ”setiap informasi terkait sesorang
(”subjek data”) yang dapat mengenali atau
dikenali, baik secara langsung atau tidak
25
26
27

langsung, terutama dengan merujuk pada
sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor
identitas, data lokasi, data pengenal daring
atau pada satu faktor atau lebih tentang
identitas fisik, psikologis, genetik, mental,
ekonomi, atau sosial orang tersebut.”27 Pada
umumnya data pribadi dapat dibedakan dari
dua kategori: pertama, data pribadi bersifat
umum seperti nama, alamat, alamat email,
data lokasi, IP Address, web cookies; kedua,
data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif)
seperti ras, etnis, agama, pandangan politik,
orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi
mental dan kejiwaan, dan catatan kriminal.
EU GDPR yang telah diadopsi setidaknya
lebih dari 100 (seratus) negara di Uni Eropa
memuat aspek-aspek berikut dalam struktur
hukum perlindungan data :
a) Cakupan dan jangkauan dari perlindungan
data, termasuk cakupan pengendali dan
prosesor data dan jangkauan teritorial/
yurisdiksi;
b) Definisi dan jenis data pribadi;
c) Prinsip-prinsip
perlindungan
data,
mencakup di dalamnya alasan pemrosesan
data;
d) Kewajiban pengendali dan prosesor data;
e) Hak-hak dari pemilik data (data subject);
f) Pengawasan dan penegakan undangundang, yang umumnya dilengkapi dengan
independent supervisory authority (data
protection authority).
Hukum perlindungan data seharusnya
berlaku untuk data otomatis dan pemrosesan
data otomatis serta format yang terstruktur
untuk menyimpan data manual (filling

J. Lee Riccardi, Op.Cit, hlm. 246.
Pasal 1 European Union General Data Protection Regulation, https://gdpr-info.eu/art-1-gdpr/
Pasal 4 (1) European Union General Data Protection Regulation, https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
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system). Regulasi perlindungan data nantinya
seharusnya mencakup segala pemrosesan
data pada komputer, telepon, perangkat IoT,
dan catatan kertas serta menjangkau lembaga
publik baik pemerintah maupun swasta.
b. Urgensi Regulasi Perlindungan Data
Pribadi di Indonesia
Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
dari segala peraturan perundang-undangan
sejatinya telah memberikan perlindungan
data pribadi. Hal ini bisa kita lihat pada
amandemen
keempat
Undang-Undang
Dasar 1945 yang dituangkan dalam pasalpasal tentang hak asasi manusia sebagai
perwujudan jaminan atas perlindungan HAM
pada Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J.
Selanjutnya mengenai perlindungan hakhak pribadi warga negara diatur melalui
norma dalam Pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa ”Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Namun demikian, norma tersebut tentu perlu
dioperasionalisasikan ke dalam undangundang organik dan peraturan perundanganundangan yang terkait dengan perlindungan
data menyesuaikan dengan hierarki peraturan
perundang-undangan.28
Perkembangan teknologi di era revolusi
industri 4.0 yang mengakibatkan eskalasi
28

29
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penyebaran
informasi
pribadi
dalam
berbagai bentuk komunikasi dan interaksi
sosial masyarakat tentu menuntut adanya
kepedulian
pemerintah
untuk
dapat
mengesahkan
peraturan
perundangundangan terkait perlindungan data pribadi
yang khusus dan spesifik. Mengingat norma
perlindungan data pribadi yang ada saat ini
masih tersebar dalam banyak regulasi dan
belum mengakomodasi kebutuhan hukum
masyarakat khususnya dalam menghadapi
tantangan globalisasi dan tuntutan revolusi
industri 4.0.
Roscoe Pound menyatakan: ”Kant
rationalized the law in these terms as a system
of principles or universal rules, to be applied
to human action, whereby the free will of the
actor may co-exist along with the free will of
everyone else. Hegel rationalized the law in
these terms as a system of principles wherein
and whereby the idea of liberty was realizing
in human experience……” 29
Penulis mencoba memaknai pendapat
tersebut
sebagai
hukum
merupakan
serangkaian norma perlindungan kepentingan
rakyat
seperti
keadilan,
kebebasan
dalam menentukan pilihan, kebebasan
berpendapat, perlakuan adil dan manusia,
hak untuk memperoleh kesejahteraan
dan pekerjaan yang layak, termasuk di
dalamnya persamaan hak dalam penegakan
hukum.
Penyelenggaraan
kekuasaan
mengejawantahkan kewajiban dalam menjaga
dan melindungi kehidupan manusia. Tetapi
dalam hal ini, Indonesia belum dapat secara
utuh memberikan perlindungan data pribadi

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan mengenai
ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota.
Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, (USA: Yale University Press, 1930), hlm. 68.
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Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

karena tersebarnya diksi perlindungan privasi
dalam berbagai macam regulasi.
Dalam bahasan ini, Penulis akan
menguraikan beberapa perlindungan data
pribadi yang sudah diatur dalam berbagai
perundang-undangan, di antaranya:
a) Perlindungan hak pribadi warga negara
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti
hak untuk mengembangkan diri bagi
warga negara adalah hak untuk mencari,
memperoleh, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis sarana yang
tersedia.30 Negara memberikan pengakuan
akan hak setiap orang atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan hak miliknya.31 Warga
negara juga dijamin dari rasa aman
karena tempat kediaman siapapun
tidak boleh diganggu, menginjak atau
memasuki suatu pekarangan tempat
kediaman atau memasuki rumah yang
bertentangan dengan kehendak orang
yang mendiaminya hanya diperbolehkan
dalam hal-hal yang telah ditetapkan
dengan Undang-Undang.32 Terkait dengan
relasi komunikasi antar warga negara,
negara mengatur bahwa kemerdekaan dan
rahasia dalam hubungan surat menyurat
termasuk hubungan komunikasi suratmenyurat termasuk hubungan komunikasi
sarana elektronika tidak boleh diganggu,
kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan

30
31
32
33
34

lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.33
b) Perlindungan data pribadi di era digital
yang diakomodasi dalam Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Data Pribadi memuat tiga kategori sistem
elektronik yang diatur pemerintah:34
pertama, sistem elektronik strategis
yang merupakan sistem elektronik
berdampak serius terhadap kepentingan
umum, pelayanan publik, kelancaran
penyelenggaraan negara, atau pertahanan
dan keamanan negara; kedua, sistem
elektronik tinggi merupakan sistem
elektronik yang berdampak terbatas
pada kepentingan sektor dan atau daerah
tertentu; ketiga, sistem elektronik rendah
merupakan sistem elektronik yang tidak
termasuk pada sistem elektronik strategis
dan sistem elektronik tinggi.
		 Perlindungan data pribadi dalam
sistem elektronik harus melandaskan
pada penghormatan terhadap data
pribadi sebagai privasi. Setiap pemilik
data pribadi memiliki hak atas datanya
dalam sistem elektronik, diantaranya
berhak atas kerahasiaan data pribadi,
hak untuk mengajukan pengaduan
dalam rangka penyelesaian sengketa
data pribadi atas adanya kegagalan
perlindungan kerahasiaan data pribadi
oleh penyelenggara sistem elektronik
kepada Menteri, hak untuk memperoleh

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 31 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 32 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi.
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akses atau kesempatan untuk mengubah
dan memperbarui data pribadi tanpa
mengganggu sistem pengelolaan data
pribadi, hak untuk memperoleh akses atau
kesempatan untuk mendapatkan historis
data pribadinya, hak untuk meminta
pemusnahan data dalam sistem elektronik
dan dikelola oleh penyelenggara sistem
elektronik.35
c) Perlindungan terhadap data dan informasi
publik yang dihimpun oleh badan publik
diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf
(c) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang
memberikan penegasan kepada badan
publik untuk tidak memberikan informasi
publik yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi seseorang. Selanjutnya dalam
Pasal 17 huruf (g) dan (h) menyebutkan
bahwa akta otentik yang bersifat pribadi
serta kemauan atau wasiat seseorang serta
informasi yang berkaitan dengan rahasia
pribadi dinyatakan sebagai informasi yang
dikecualikan. Informasi yang mengungkap
rahasia pribadi tersebut berkaitan dengan
riwayat dan kondisi anggota keluarga,
kondisi keuangan, pendapatan dan
rekening bank seseorang, pengobatan
kesehatan fisik dan psikis seseorang, serta
riwayat pendidikan.36
d) Terkait dengan keuangan dan perbankan,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

35
36
37
38
39
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yang mengatur tentang permasalahan
kerahasiaan bank (bank secrecy) berlan
daskan prinsip kerahasiaan (confidential
principle) yang mewajibkan bank untuk
merahasiakan segala sesuatu yang
berkaitan dengan data pribadi dan
informasi nasabah baik tentang keadaan
keuangan maupun informasi yang
bersifat pribadi.37 Asas kerahasiaan dan
kepercayaan sebagai landasan kinerja
lembaga keuangan diterapkan pula dalam
hubungan antara bank dengan pihak
nasabah. Nasabah yang menggunakan
produk bank lainnya harus memberikan
data pribadi yang dianggap perlu kepada
bank.
e) Perlindungan data pribadi di bidang
ekonomi dan keuangan yang menjadi isu
krusial setelah semakin berkembangnya
financial technology di Indonesia diatur
dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK
Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi
Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan,
penyelenggara bisnis Fintech wajib
menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan
ketersediaan data pribadi, data transaksi,
dan data keuangan yang dikelolanya
sejak data diperoleh hingga data tersebut
dimusnahkan.38 Syarat pemanfaatan data
dan informasi pengguna antara lain:39
memperoleh persetujuan dari pengguna,

Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik.
lihat pula Bab IV Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(PerKIP Nomor 1 Tahun 2010).
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.
Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital
di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 30 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018tentang Inovasi Keuangan Digital
di Sektor Jasa Keuangan.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 237–256
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menyampaikan batasan pemanfaatan
data dan informasi dari pengguna,
menyampaikan setiap perubahan tujuan
pemanfaatan data dan informasi kepada
pengguna dalam hal terdapat perubahan
tujuan pemanfaatan data dan informasi
dan media dan metode yang digunakan
dalam memperoleh data dan informasi
terjamin kerahasiaan, keamanan serta
keutuhannya.
f) Dalam konteks pertahanan dan keamanan,
isu perlindungan data pribadi mendapatkan
pengecualian dari aparat penegak
hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Pengecualian ini dapat berupa profiling,
pembukaan data-data pribadi seseorang,
perekaman komunukasi pribadi, akses
rekening seseorang, pengintaian, dan
lain sebagainya. Pengecualian tersebut
dapat ditemukan dalam sejumlah aturan
misalnya: UU Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP, UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002
tentang KPK, UU Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, UU Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 17
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,
UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme.

40

41

Dari
beberapa
kajian
tentang
perlindungan data pribadi dalam peraturan
perundangan di Indonesia, jelas sangat
dibutuhkan perlindungan hukum terhadap
perlindungan data pribadi. Antonio Fortin
mengemukakan sebuah teori perlindungan
hukum, bahwa pentingnya perlindungan
internasional hak asasi manusia yang
ditujukan secara langsung kepada masyarakat
internasional. Perlindungan ini didasarkan
kepada konvensi internasional, hukum
kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip
umum hukum internasional yang bertunjuan
dalam tindakan antisipatoris atau preventif,
kuratif atau mitigasi, dan pemulihan atau
kompensatoris”.40
Sejalan dengan pemikiran Antonio
tersebut, sudah saatnya Indonesia melakukan
perluasan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial
dalam penerapan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Sejalan pula dengan
telah diadopsinya perlindungan data yang
diterapkan Uni Eropa dalam GDPR, baik jika
Indonesia mampu menganalisis lebih dalam
instrumen-intrumen Uni Eropa misalnya
EU Regulation Nomor 01-/2014 tentang
Electronic Identification Authentication and
Trust Services (EIDAS) yang memberikan
suatu ide tentang bagaimana harmonisasi
peraturan tentang identitas digital dan data
personal dalam diwujudkan dalam komunikasi
elektronik.41
Pertemuan G20 di Hamburg pada tahun
2017 menyepakati salah satu hal penting yakni

Sigit Riyanto, ”Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara terhadap Perlindungan
Pengungsi Internal”, (ringkasan disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 2009), hlm. 16.
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/02/gdpr-humanizing-cyberspace.html
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pentingnya perlindungan data pribadi dalam
konteks pengembangan ekonomi digital.42
Hasil dari pertemuan tersebut yang kemudian
mendasari Peta Jalan E-Commerce yang
disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor
74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
Tahun 2017-2019, meskipun hingga tulisan
ini disusun RUU Perlindungan Data Pribadi
belum juga melampui tahap pembahasan di
DPR.
Beberapa negara di ASEAN justru lebih
dahulu menyusun aturan khusus terkait
perlindungan pribadi, misalnya Singapura
di tahun 2012, Malaysia pada 2010, Filipina
pada 2012, dan Thailand pada 2019. Mulai
berlakunya EU GDPR sejak 25 Mei 2018
yang berdampak besar bagi perusahaanperusahaan Indonesia di berbagai sektor
termasuk
transportasi,
e-commerce,
perhotelan, maupun sektor lainnya yang
melakukan praktik pengumpulan data
pribadi seharusnya menjadi pemantik yang
dapat menyegerakan disahkannya regulasi
perlindungan data pribadi.43
Pemerintah telah melakukan beberapa
kali perubahan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya
disebut sebagai RUU PDP). Data terakhir yang
penulis dapatkan RUU PDP yang terakhir
dirilis pada bulan Desember 201944 terdiri dari
15 bab dan 72 pasal. RUU PDP ini mengatur
mengenai Ketentuan Umum, Jenis Data

42
43

44
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Pribadi, Hak Pemilik Data Pribadi, Pemrosesan
Data Pribadi, Kewajiban Pengendali Data
Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam
Pemrosesan Data Pribadi, Transfer Data
Pribadi, Sanksi Administratif, Larangan dalam
Penggunaan Data Pribadi, Pembentukan
Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara,
Kerjasama Internasional, Peran Pemerintah
dan Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan
Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
Data pribadi menurut RUU PDP adalah
”setiap data tentang seseorang baik yang
teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi
secara tersendiri atau dikombinasi dengan
informasi lainnya baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui tidak
langsung melalui sistem elektronik dan/
atau nonelektronik.” Berbeda dengan subyek
perlindungan data pribadi yang diatur dalam
EU GDPR definisi ”orang” dalam RUU ini
adalah orang perseorangan atau korporasi.
RUU PDP membagi data pribadi yang bersifat
umum dan spesifik, namun menghapus dua
ayat yang ada dalam RUU PDP versi bulan April
2019 yaitu bahwa data pribadi yang bersifat
spesifik sensitif dan perolehannya hanya atas
persetujuan pemilik data kecuali ditentukan
lain dimana pengungkapan secara tanpa
hak dapat melanggar privasi pemilik data
pribadi. Pasal 3 ayat (2) huruf d menyebutkan
agama sebagai salah satu data pribadi yang

lihat G20 Digital Economy Ministerial Declaration : Shaping Digitalisastion for an Interconnected World dalam
http://www.g20.utoronto.ca/2017/170407-digitalization.html.
Wahyudi Djafar, ”Hukum perlindungan data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan”,
(artikel di laman Universitas Gadjah Mada), http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/
Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf.
https://www.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/lt5e310497c4d63/
parent/lt561f74edf3260 lihat juga https://kominfo.go.id/content/detail/24620/raker-tingkat-i-pemerintahjelaskan-ruu-pdp-ke-komisi-i-dpr-ri/0/berita_satker
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bersifat umum.45 Dalam perspektif Penulis,
agama seharusnya dikategorikan sebagai
data pribadi yang bersifat spesifik karena
menyangkut privasi dan tidak dapat diakses
dan diinformasikan tanpa sepengetahuan
atau seizin pemilik data.
Sebagaimana
penerapan
hukum
perlindungan data pribadi di beberapa negara
lain, penerapan RUU PDP ini juga mengikuti
asas extra-teritorial jurisdiction sebagaimana
dinormakan berlaku untuk setiap orang,
badan publik, dan organisasi/institusi yang
melakukan perbuatan hukum di dalam
maupun luar wilayah Indonesia.46
Dalam perspektif ICT, The law, which is
mainly a tool for implementing policy, does
not exist in a vacuum. The legal framework for
critical information infrastructure protection
must be considered in the larger context of the
business, social, and technical environment.47
Dengan artian hukum terutama sebagai
bagian dari pengejawantahan suatu kebijakan
tidak akan bisa berlaku dalam keadaan diam.
Kerangka kerja hukum untuk perlindungan
infrastruktur informasi yang saat ini sangat
kritis seharusnya dipertimbangkan untuk
dikembangkan dalam konteks yang lebih luas
dalam bisnis, sosial, dan lingkungan teknisnya.
RUU PDP telah mengakomodasi the
rights to be forgotten dengan pengecualian
berlakunya perlindungan data pribadi yang
berlaku untuk:48 kepentingan pertahanan
dan keamanan nasional, kepentingan proses
penegakan hukum, kepentingan umum dalam
rangka penyelenggaraan negara, kepentingan

45
46
47
48

pengawasan
sektor
jasa
keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas
sistem keuangan, atau agregat data yang
pemrosesannya ditujukan guna kepentingan
statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka
penyelenggaran negara. Bagaimanapun, RUU
ini belum memuat lebih lanjut bagaimana
mekanisme atau batasan-batasan dalam
pengecualian terhadap perlindungan data
pribadi tersebut.
RUU PDP belum mengatur terkait
pembentukan lembaga yang berfungsi
sebagai pengawas, regulator, dan pengendali
(independent regulatory body) atau komisi
pengawas perlindungan data pribadi. Tugas
ini diberikan kepada pemerintah sesuai
dengan sektornya di bawah koordinasi dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal
ini dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam
Negeri akan mengawasi data pribadi yang
terkait kependudukan, Kementerian Hukum
dan HAM akan mengawasi data pribadi
yang terkait dengan passport, visa dan data
hukum lainnya, OJK akan mengawasi data
pribadi terkait keuangan dan perbankan, dan
seterusnya. Terdapat empat aspek penting
yang perlu menjadi concern dalam UU
PDP. Pertama, terkait data sovereignty dan
keamanan data, serta data demi kepentingan
keamanan negara. Kedua, terkait dengan
data owner, pemilik data pribadi maupun
data spesifik lainnya. Ketiga, data user yang
memerlukan data yang akurat sehingga
dapat diverifikasi dengan baik. Keempat,

Pasal 3 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, update Desember 2019.
Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, update Desember 2019.
Steward D Personick, Critical Information Infrastructure Protection and the Law, (Washington DC: National
Academy of Engineering National Research Council, 2003).
Pasal 16 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi versi Desember 2019.
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pengaturan lalu lintas data khususnya lintas
negara (cross border data flow).49
Kebutuhan
regulasi
perlindungan
data pribadi belum dapat sejalan dengan
tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam
melindungi data pribadi masing-masing
seperti terlihat unggahan di media sosial yang
mengandung konten pribadi seperti location
ataupun pribadi. Masyarakat seakan belum
memahami kebijakan privasi dan syarat
ketentuan layanan aplikasi dalam pengisian
data pribadi pada penggunaan platform
sistem elektronik (transportasi online,
financial technology, e-commerce).
Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data
Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak
warga negara atas perlindungan diri pribadi
dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan
atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Penulis berharap Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sudah
masuk dalam tahap pembahasan di Dewan
Perwakilan Rakyat dapat mengakomodasi
perlindungan data pribadi secara maksimal.
Hal ini juga penting agar dapat menjadi dasar
hukum yang matang dalam pelaksanaan
perlindungan data pribadi di Indonesia yang
lebih baik pada masa yang akan datang.

D. Penutup
Berdasarkan
uraian
diatas,
dapat
ditarik kesimpulan bahwa perlindungan
data pribadi masih menjadi permasalahan
dalam kehidupan bermasyarakat maupun
bernegara dikarenakan belum tersedianya

49
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undang-undang perlindungan data pribadi.
Pengaturan mengenai perlindungan data
yang ada belum cukup efektif karena masih
tersebar dalam beberapa pengaturan yang
bersifat sektoral sehingga belum dapat
memberikan perlindungan yang optimal.
Indonesia belum siap bersaing dalam dunia
industri 4.0 dikarenakan belum memiliki
peraturan perundang-undangan yang secara
khusus mengatur mengenai perlindungan
data pribadi.
RUU Perlindungan Data Pribadi yang
sedang dibahas saat ini adalah sebuah
manifestasi dari perlindungan ataupun
pengakuan hak-hak dasar setiap manusia.
Harapannya peraturan perlindungan data
pribadi ini untuk menjamin hak warga
negara atas perlindungan diri pribadi dan
menumbuhkan kesadaran masyarakat serta
menjamin pengakuan dan penghormatan
atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Pembuat Undang-Undang (pemerintah dan
legislator) diharapkan dapat menyegerakan
pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi
dengan menambahkan beberapa poin
sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan
kajian ini dan mengupayakan adanya
sosialisasi untuk menumbuhkan awareness
dari masyarakat dalam melindungi data
pribadinya ketika melakukan interaksi sosial
khususnya di dunia maya.
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Abstrak
Doing Business yang diterbitkan oleh Bank Dunia disebutkan ada peran notaris yang mempengaruhi indeks kemudahan
berusaha di Indonesia. Peran notaris antara lain dalam hal membuat akta perusahaan. Indeks kemudahan berusaha
menilai faktor prosedur dan waktu dalam menentukan skor kemudahan berusaha. Oleh karena itu, semakin cepat dan
ringkas prosedur yang diperlukan dalam membuat akta maka semakin naik pula indeks kemudahan berusaha. Penelitian
ini mengkaji urgensi pengaturan cyber notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga akan berpengaruh
terhadap indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pengaturan cyber notary untuk mendukung kemudahan berusaha adalah dengan merubah Pasal
15 ayat (1) UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akta dan tanda tangan diperbolehkan tanpa tatap
muka (online). Dengan cara tersebut maka prosedur pembuatan akta dapat dipotong, sehingga prosesnya kurang dari 1
(satu) hari.
Kata Kunci: kemudahan berusaha, cyber notary, akta notaris
Abstract
Doing Business published by the World Bank, there is a notary role affecting the business ease index in Indonesia. The role
of the notary public is to make company deed. Doing Business assesses procedure and time factors in determining the
score. Therefore, the faster and more concise the procedure required to make the deed, the more higher the Ease of Doing
Business index is. This study examines the urgency of cyber notary arrangements in the Law of Notary Position (UUJN) so
that it will affect the ease of doing business index in Indonesia. This research uses normative-legal method. The results of
this study indicate that the cyber notary arrangement to support ease of doing business is to amend Article 15 paragraph
(1) of the UUJN so that the reading of deeds and signatures is permitted without being face-to-face (online). In this way the
procedure for making the deed can be cut, so that the process takes less than 1 (one) day.
Keywords: ease of doing business, cyber notary, notarial deed
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A. Pendahuluan
Konsep cyber notary atau e-notary bagi
notaris di Indonesia bukan merupakan
sesuatu yang asing, sejak tahun 1995 telah ada
wacana untuk mengembangkan konsep cyber
notary di Indonesia.1 Konsep ini lahir karena
adanya teknologi-teknologi baru yang dapat
mempengaruhi perkajaan notaris terutama
dalam hal efisiensi waktu. Teknologi-teknologi
tersebut antara lain tanda tangan digital
(digital signature) dan video conference.
Kehadiran teknologi-teknologi tersebut tentu
merupakan suatu keniscayaan yang tidak
dapat disangkal.
Permasalahannya adalah seorang notaris
dalam menjalankan jabatannya terikat dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Dalam konsideran UUJN disebutkan bahwa
fungsi notaris adalah membuat akta autentik
untuk menjamin kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum.2 Mengenai definisi
apa yang dimaksud akta autentik tidak
disebutkan dalam UUJN, kita dapat merujuk
kepada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1868
KUHPerdata menyebutkan bahwa apa
yang dimaksud dengan akta autentik harus
memenuhi 3 kriteria yaitu: (1) akta tersebut
dibuat harus sesuai dengan bentuk yang
ditentukan dalam Undang-Undang; (2) Dibuat
oleh pejabat yang berwenang; dan (3) Pejabat
1
2
3

4
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tersebut berwenang membuat ditempat
kedudukannya.
Ketentuan tersebut bersifat kumulatif
artinya ketiga unsur tersebut harus ada dalam
unsur akta autentik. Akta autentik sendiri
fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna.3
Pihak lawan yang menyangkal kebenaran
dari isi akta tersebut maka dialah yang harus
membuktikannya (actori incumbit probatio).
Selain menjadi alat bukti yang sempurna, akta
notaris juga sering difungsikan sebagai syarat
formil dari suatu perjanjian. Artinya perjanjian
tersebut supaya mempunyai kekuatan hukum
harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Seperti pembuatan perjanjian perkawinan,
pembuatan akta perseroan terbatas dan akta
jaminan fidusia.
Jabatan notaris ini erat kaitannya dengan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya
dalam melayani dunia usaha. Bagi dunia
usaha
selain
membutuhkan
jaminan
kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan/
keluwesan. Kecepatan perkembangan dunia
usaha ini seringkali tidak berjalan beriringan
dengan norma hukum yang kaku yang lebih
menekankan pada aspek kepastian hukum.
Paradigma UUJN lebih menekankan
kepada kepastian hukum yang berarti
norma-norma dalam membuat akta autentik
dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin
pembuktian yang sempurna. Misalnya
harus dibacakan dan harus hadir dihadapan
notaris untuk tanda tangan akta.4 Terbitnya

Irma Devita, ”Cyber Notary − Sebatas Gagasan Atau Masa Depan”, https://irmadevita.com/2019/cyber-notarysebatas-gagasan-atau-masa-depan/ (diakses 05 Maret 2020).
Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: ”Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli
warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu
bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.
Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris..
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laporan Ease Of Doing Business (EODB) atau
kemudahan berusaha dari Bank Dunia menjadi
petunjuk bahwa dunia usaha menghendaki
agar negara-negara mengeluarkan sejumlah
kebijakan yang mendukung kemudahan
berbisnis. Negara yang indeks kemudahan
berusahanya bagus akan dipandang sebagai
negara yang ramah investasi. Sebagai catatan
Indonesia pada tahun 2019 menduduki
peringkat 73 dari sekitar 190 negara yang
disurvei.
Beberapa hal yang diukur dalam EOBD
adalah: (a) memulai usaha (starting business),
(b) mengurus izin pembangunan (dealing
with construction permits), (c) instalasi listrik
(getting electricity), (d) mendaftarkan tanah
(registering property), (e) memperoleh kredit/
pinjaman (getting credit), (f) perlindungan
terhadap investor minoritas (protecting
minority investor), (g) perdagangan lintas
batas (trading across borders), (h) membayar
pajak (paying taxes), (i) penegakan hukum
kontrak (enforcing contracts), (j) penyelesaian
kepailitan
(resolving
insolvency),
(k)
mempekerjakan
karyawan
(employing
5
workers). Dari 10 indikator tersebut yang
berkaitan langsung dengan fungsi notaris
adalah indikator memulai usaha (starting
business) yang akan dielaborasi lebih lanjut
dalam penelitian.
Ada 3 (tiga) alasan mengapa penerapan
cyber notary ini penting bagi negara Indonesia:
Alasan
Pertama,
bahwa
pemerintah

5
6

7

menargetkan agar Indonesia mendapatkan
rangking minimal 40 besar indeks EODB6 dan
dalam kongres internasional notaris presiden
Joko Widodo menyampaikan keinginginannya
agar notaris merespon tuntutan zaman
tersebut.7 Alasan Kedua, bahwa pendirian
Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu
indikator yang digunakan dalam menentukan
indeks EODB. Notaris sebagai pejabat publik
yang diberikan kewenangan oleh negara untuk
membuat akta pendirian PT tersebut selain
harus paham aturan-aturan yang ada dalam
UUJN juga harus paham mengenai perubahanperubahan apa saja yang terjadi dalam proses
pembuatan PT. Alasan Ketiga, pada Pasal 22
UUJN dinyatakan bahwa formasi notaris dapat
dibuka dengan mempertimbangkan 3 hal: (1)
kegiatan dunia usaha, (2) jumlah penduduk,
(3) rata-rata jumlah akta yang dibuat notaris
tiap bulan.
Tercantumnya indikator ”kegiatan dunia
usaha” sebagai faktor yang menentukan
jumlah kebutuhan notaris di suatu daerah
membuktikan bahwa profesi notaris erat
kaitannya dengan dunia usaha. Oleh karena
itu, Notaris harus mampu merespon
perkembangan dunia usaha tersebut dan
bagaimana beradaptasi dengan tuntutan
zaman yang menghendaki efisiensi waktu
dalam proses pembuatan akta. Salah satu
cara agar pembuatan suatu akta dapat lebih
cepat adalah menerapkan konsep cyber
notary dalam UUJN.

World Bank Group, ”Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020”, https://www.doingbusiness.org/
content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf. (diakses 5 Maret 2020).
CNBC INDONESIA, ”Jokowi Bidik Indonesia Indonesia Bisa Capai Peringkat 40 EODB”, https://www.
cnbcindonesia.com/news/20200213142449-8-137644/jokowi-bidik-indonesia-bisa-capai-peringkat-40-eodb
(diakses 05 Maret 2020).
Hukum Online, ”Presiden Minta Pola Kerja Notaris Berubah, Begini Tanggapan INI”, https://www.hukumonline.
com/berita/baca/lt5de0fe8832c1b/presiden-minta-pola-kerja-notaris-berubah--begini-tanggapan-ini/
(diakses 05 Maret 2020).
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Permasalahannya regulasi yang ada
saat ini belum menjabarkan seperti apa
konsep cyber notary meskipun telah dibuka
pengaturannya lewat Pasal 15 ayat (3) UUJN.
Hal tersebut berdampak pada cyber notary
yang belum dapat dilaksanakan sehingga
berpengaruh terhadap indeks kemudahan
berusaha. Oleh karena itu, dalam penelitian
ini akan dibahas mengenai: (a) bagaimanakah
pengaturan cyber notary dalam UUJN saat
ini dan (b) bagaimanakah konsep seharusnya
cyber notary dalam mendukung kemudahan
berusaha di Indonesia.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian terhadap asas-asas
hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi
hukum, sejarah hukum dan perbandingan
hukum.8 Ciri dari penelitian hukum normatif
adalah menggunakan bahan pustaka atau
data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier.9 Bahan hukum
primer merupakan bahan hukum yang pokok
dan wajib digunakan dalam melakukan
penelitian ini seperti peraturan perundangundangan.10 Bahan hukum sekunder adalah
bahan yang menjadi petunjuk ke arah mana
peneliti melangkah, seperti: jurnal-jurnal
hukum.11 Bahan hukum tersier adalah bahan
hukum yang mendukung bahan hukum

8
9

10
11
12
13
14
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primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum. Data sekunder diperoleh
dari penelitian kepustakaan dengan metode
dokumentasi dan alat pengumpulan data
berupa studi dokumen. Dari data-data yang
diperoleh dari penelitian ini kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan
1. Konsep Cyber Notary dalam UndangUndang Jabatan Notaris
Bagian ini akan membahas 3 (tiga) hal
yaitu: (a) apa itu cyber notary?; (b) mengapa
perlu cyber notary?; (c) bagaimana konsepsi
cyber notary dalam UUJN?. Pertama, cyber
berasal dari bahasa inggris yang artinya
”maya/tidak nampak”. Penggunaan istilah
cyber juga telah sering digunakan dalam
penegakan hukum misalnya cyber crime atau
dalam kegiatan ekonomi dengan istilah cyber
economy. Ditinjau dari segi konsep, cyber
notary adalah metode/cara bekerja seorang
notaris yang memanfaatkan perkembangan
teknologi yang ada.12 Istilah berbeda namun
dengan makna yang sama adalah Electronic
ataupun
Notaris
Notary
(E-Notary)13
14
Mayantara . Kedua istilah tersebut sama
maknanya dengan cyber notary yang kurang
lebih adalah perubahan cara kerja notaris
yang konvensional (tatap muka) menuju cara
kerja yang modern (tanpa tatap muka) dengan
memanfaatkan teknologi yang ada. Edmon

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51.
Ibid, hlm. 52.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 181.
Ibid, hlm. 196.
R.A. Emma Nurita dalam Habib Adjie, ”Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global”,
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 (2017), hlm. 201-218.
Leslie G. Smith, The Role of Notary in Secure Electronic Commerce, (Brisbane: Queensland University of Technology,
2006), hlm. 1.
Habib Adjie, Op Cit.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 257–274
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Makarim memaknai cyber notary ini sebagai
peran notaris dalam transaksi elektronik
dengan cyberspace (ruang siber).15 Istilah
cyber notary juga dikenalkan oleh American
Bar Association yang mengartikan sebagai
notaris yang mempunyai kemampuan dalam
bidang komputer dan hukum.16
Dipilihnya istilah cyber notary dalam
penulisan ini karena istilah inilah yang
diakomodir dalam hukum positif Indonesia
(UUJN).17 Konsep cyber notary ini juga
erat kaitannya dengan regulasi di bidang
penyelenggaraan informasi dan transaksi
elektronik. Pemerintah melihat ada peran
notaris dalam penyelenggaraan informasi
dan transaksi elektronik di Indonesia.
Misalnya dalam hal tanda tangan digital
(digital signature). Dalam UU Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) disebutkan bahwa tanda
tangan elektronik memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum yang sah atau sama dengan
tanda tangan manual dengan syarat-syarat
tertentu.18
Penggunaan teknologi informasi oleh
notaris dalam melaksanakan pekerjaannya
bukanlah hal yang baru. Beberapa pekerjaan
yang berhubungan dengan notaris sudah
mulai mengalami transisi dari metode
konvensional ke arah penggunaan teknologi
informasi, seperti: pendaftaran fidusia online,
pendaftaran hak tanggungan secara elektronik,

15
16
17
18
19

pendaftaran badan hukum dan badan usaha
secara online, kewajiban mengenal beneficial
owner terhadap perusahaan yang didirikan,
sampai dengan memahami maksud dan
tujuan usaha yang didirikannya agar selaras
dengan perizinannya melalui online single
submission (OSS).
Kedua, mengapa konsep cyber notary ini
muncul? Jawaban secara sederhana tentu
karena adanya tuntutan zaman. Tuntutan
zaman seperti apa? Salah satunya tuntutan
yang menginginkan efisiensi waktu dalam
bekerja. Penggunaan teknologi ini apabila
dihubungkan dengan kewenangan notaris
maka tujuannya adalah merubah cara bekerja
seorang notaris. Cara bekerja yang yang
semakin praktis dan efisien bagi masyarakat
yang membutuhkan jasa notaris. Artinya
untuk menilai apa yang disebut lebih praktis
dan lebih efisien kita harus mengetahui
bagaimanakah ketentuan peraturan yang ada
sekarang (ius constitutum) dan kebutuhankebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat
(ius constituendum).
Secara ius constitutum (UUJN) memberikan
kewenangan pokok/utama seorang notaris
untuk membuat akta autentik. Para pihak
ketika membuat akta notaris tujuan utamanya
adalah mendapatkan alat bukti yang autentik.
Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan
bahwa suatu akta dibuat dengan tujuan
sebagai alat bukti.19 Hal tersebut diperkuat

Edmon Makarim, ”Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber
Notary di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 3 (2011), hlm. 466-499.
Laurence Leff (editor), ”Notaries and Electronic Notarization”, https://www.oasis-open.org/committees/
download.php/4541/enotarization.pdf. (diakses 07 April 2020).
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sudikno Mertokusumo dalam Irfan Iryadi, ”Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak
Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4 (2018), hlm 796-815.
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dalam konsideran UUJN yang menyatakan
bahwa perlu ada jabatan tertentu yang
diamanahi untuk membuat alat bukti tertulis
yang bersifat autentik.20
Dalam UU No. 30/2004 UUJN disebutkan
bahwa notaris adalah pejabat umum yang
berwenang membuat akta autentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang ini.21 Dari definisi
dalam UU No. 30/2004 UUJN kewenangan
notaris tidak hanya membuat akta autentik
saja, namun ada ”kewenangan lain” yang
disebutkan dalam UU a quo. Dalam UU No.
2/2014 UUJN(P) definisi notaris mengalami
perubahan yaitu: pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya. Dari
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
tugas seorang notaris selain membuat akta
autentik, juga mempunyai kewenangan lain
yang ditentukan di dalam UUJN maupun di
luar UUJN. Penjabarannya sebagai berikut:
Kewenangan Pertama, kewenangan mem
buat akta autentik yang merupakan tugas
pokok notaris dijelaskan dalam bab tentang
kewenangan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN:
Notaris berwenang membuat akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan
dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

20
21
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pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undangundang. Dari Pasal 15 ayat (1) UU a quo
disimpulkan bahwa akta autentik yang dibuat
oleh notaris itu ada 2 macam: (1) diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan sebagai
syarat formil sahnya suatu hubungan hukum,
seperti akta pendirian PT dan akta jaminan
fidusia; (2) dikehendaki oleh pihak yang
berkepentingan.
Kewenangan Kedua, kewenangan yang
ada di dalam UUJN seperti yang termaktub
dalam Pasal 15 ayat (2) UU a quo, antara
lain: legalisasi, waarmeking, legalisir, copy
collationee,
memberikan
penyuluhan
hukum berkaitan dengan akta, membuat
akta risalah lelang, dan membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan
Ketiga, kewenangan yang ada di luar UUJN
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat
(3) UU a quo: notaris mempunyai kewenangan
lain selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) dan ayat (2) yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Ketentuan dalam
Pasal 15 ayat (3) UU a quo ini menimbulkan
pertanyaan lebih lanjut seperti apakah
kewenangan notaris yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan di luar UUJN
akan sesuai dengan ketentuan yang terdapat
di dalam UUJN dan apakah akta yang dibuat
oleh notaris ketentuan di luar UUJN dapat
dikualifikasikan sebagai akta autentik?
Selanjutnya untuk menjawab kebutuhan
masyarakat terhadap notaris yang dikehendaki
saat ini seperti apa (ius constituendum).
Mencermati ketentuan yang terdapat di dalam

Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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UUJN kita mendapati bahwa tugas pokok
notaris adalah melayani masyarakat akan
kebutuhan alat bukti tertulis yang autentik.22
Pada praktik yang berkembang saat ini, tugas
seorang notaris telah bertambah kepada
kebutuhan akan syarat formil perjanjian
yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan untuk dibuat dengan akta
notaris. Contohnya dalam pembuatan akta
PT dan akta fidusia, akta yayasan dan akta
perkumpulan wajib memakai akta notaris.
Kebutuhan untuk memenuhi syarat formil
menjadikan akta notaris bukan lagi sekedar
anjuran (alat bukti) namun suatu keharusan
agar perjanjian dianggap sah. Tanpa syarat
formil ini suatu perjanjian dianggap tidak sah
di depan hukum.
Profesi notaris juga diharapkan untuk
melayani
transaksi-transaksi
secara
elektronik (e-commerce) yang membutuhkan
autentisitas akta-akta elektronik.23 Profesi
notaris cenderung melayani dunia usaha,24
bahkan UUJN menyebutkan jumlah formasi
(kebutuhan) notaris di suatu daerah ditetapkan
berdasarkan kegiatan dari dunia usaha.25
Sebagai contoh: Jakarta sebagai ibukota
negara yang juga sebagai pusat perekonomian
Indonesia ditetapkan sebagai formasi daerah
A oleh Permenkumham Nomor 27 tahun
2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan

22

23
24
25
26

Penentuan Kategori Daerah. Arti dari suatu
daerah yang mendapatkan kategori ”daerah
A” oleh pemerintah adalah daerah tersebut
kegiatan ekonominya lebih maju daripada
daerah yang lain (ada 4 kategori daerah: A, B,
C dan D).
Pertanyaan selanjutnya bagi dunia
usaha adalah akta notaris seperti apa yang
dibutuhkan? Bagi dunia usaha tentu selain
kebutuhan akan alat bukti autentik juga
efisiensi waktu dan kemudahan pada saat
proses pembuatan akta autentik tersebut.
Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa
kecepatan pelayanan pada kantor notaris
berpengaruh terhadap indeks kepuasaan
pelanggan.26 Berbagai pengurusan seperti
pendaftaran fidusia online, pendaftaran HT
elektronik, pesan nama badan hukum secara
online menjadi bukti bahwa dunia usaha
menghendaki efisiensi waktu dan kemudahan
dalam segala urusan terkait aspek legalitas.
Permasalahannya adalah seorang notaris
dalam bekerja harus tunduk kepada UUJN.
Seorang notaris yang tidak membuat akta
seperti apa yang diperintahkan dalam UUJN
maka akta tersebut dapat terdegradasi
menjadi akta di bawah tangan. Sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 41 UUJN: pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40

Pendapat serupa disampaikan oleh R.A Emma Nurita dalam Syamsir; Elita Rahmi; dan Yetniwati, ”Prospek Cyber
Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris”, Recital Review, Vol. 1, No. 2
(2019), hlm. 132-147.
Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008),
hlm. 138.
Yetniwati; Elita Rahmi; dan Hartati, ”Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat
Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol. 3, No. 2 (2019), 176-181.
Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Debi Eka Putri; Darwin Lie; Efendi; dan Ady Inrawan, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasaan
Pelanggan pada Kantor Notaris dan PPAT Rachmansyah Purba SH Mkn di Kota Pematangsiantar” Jurnal Sultanist,
Vol. 2, No. 2 (2014), hlm. 17-23.
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mengakibatkan akta hanya mempunyai
kekuatan sebagai akta di bawah tangan.27
Pasal 44 ayat (5) bahkan menyebutkan
konsekuensi apabila akta notaris menjadi akta
di bawah tangan yaitu notaris dapat dimintai
pertanggungjawaban secara perdata. Pasal
44 ayat (5) menyebutkan sebagai berikut:
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44
ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3),
dan Pasal 44 ayat (4) mengakibatkan suatu
akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan dan dapat
menjadi alasan bagi pihak yang menderita
kerugian untuk menuntut penggantian biaya,
ganti rugi, dan bunga kepada notaris.28
Ketiga, Bagaimana konsepsi cyber notary
dalam UUJN? Dalam UUJN paradigma
mengenai cyber notary ini tercantum
dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN
yang menyebutkan: yang dimaksud dengan
”kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan”, antara lain
kewenangan mensertifikasi transaksi yang
dilakukan secara elektronik (cyber notary),
membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek
pesawat terbang.29 Makna dari kewenangan
lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan juga menimbulkan pertanyaan
lebih lanjut seperti kewenangan seperti
apa? Kewenangan dalam hal pembuatan

27
28
29
30
31
32
33
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akta atau non-akta? Apabila kewenangan
tersebut kewenangan akta maka apakah akta
tersebut sifatnya autentik atau tidak? Untuk
mengetahui hal tersebut kita harus membahas
2 hal yaitu: kedudukan Pasal 15 ayat (3) UUJN
terhadap Pasal 15 ayat (1) UUJN dan ayat (2)
UUJN; dan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3)
UUJN itu sendiri.
Penjelasan Pertama, Pasal 15 termasuk
dalam bab kewenangan notaris yang
terdiri dari 3 ayat. Pasal 15 ayat (1) UUJN
mencerminkan tugas pokok dari seorang
notaris yang membuat akta autentik dalam
hal: diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau permintaan oleh pihak
yang berkepentingan.30 Pasal 15 ayat (2) UUJN
dijelaskan sebagai kewenangan lain selain dari
Pasal 15 ayat (1) UUJN.31 Artinya Pasal 15 ayat
(2) UUJN dapat diartikan sebagai kewenangan
yang tidak berkaitan dengan pembuatan
akta dan kalau merujuk ketentuan Pasal 15
ayat (2) UUJN sebagian besar kewenangankewenangan tersebut tidak berkaitan dengan
pembuatan akta kecuali dalam hal Pasal 15
ayat (2) huruf f32 dan g33.
Menurut penulis, apabila ketentuan
terkait akta risalah lelang dan akta yang
terkait dengan pertanahan dimasukkan dalam
Pasal 15 ayat (2) UUJN maka dapat muncul
penafsiran ganda, yaitu satu sisi masuk

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.
Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 15 ayat (2) huruf f: Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
Pasal 15 ayat (2) huruf g: Notaris berwenang membuat akta risalah lelang.
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dalam kualifikasi akta autentik sebagaimana
Pasal 15 ayat (1) UUJN karena diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/
atau permintaan pihak yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta autentik, tapi
disisi lain dapat juga masuk dalam kualifikasi
bukan akta autentik, karena konstruksi dari
Pasal 15 ayat (2) UUJN dimaksudkan sebagai
kewenangan notaris selain pembuatan akta
autentik, terbukti dengan adanya frase: ”selain
kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15
ayat ayat (1) notaris berwenang pula:..”
Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) menyebutkan
bahwa selain kewenangan yang diatur
dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) notaris
mempunyai kewenangan lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.34
Mutatis mutandis ini juga menimbulkan
tafsiran ganda apakah masuk kualifikasi
kewenangan pembuatan akta autentik atau
tidak. Perbedaan dengan Pasal 15 ayat (2)
UUJN dan Pasal 15 ayat (3) UUJN ialah,
Pasal 15 ayat (3) UUJN kewenangannya tidak
disebutkan secara spesifik dan diatur di luar
UUJN sedangkan Pasal 15 ayat (2) UUJN
kewenangannya disebutkan secara spesifik di
dalam UUJN.
Penjelasan Kedua, satu-satunya terdapat
frasa cyber notary adalah dalam Penjelasan
Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan:
”kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan”, antara lain,
kewenangan mensertifikasi transaksi yang
dilakukan secara elektronik (cyber notary),
membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek
pesawat terbang. Dalam ilmu peraturan

34
35
36

perundang-undangan penjelasan mempunyai
4 fungsi yaitu:35
a. Menjabarkan definisi/pengertian dan
maksud dari suatu norma hukum;
b. Penjelasan dimaksudkan untuk memper
jelas aturan-aturan yang masih kabur;
atau mengandung ketidakjelasan sehingga
aturan tersebut konsisten dengan
tujuannya dibuat;
c. Menyediakan tambahan uraian pendukung
terhadap tujuan utama dari undangundang agar keberadaannya semakin
bermakna dan semakin berguna;
d. Membantu hakim dalam menafsirkan
suatu peraturan.
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pemben
tukan Peraturan Perundang-Undangan me
nyebutkan Penjelasan mempunyai fungsi
utama sebagai berikut:36
a. Penjelasan sebagai tafsir resmi dari
pembentuk
peraturan
perundangundangan;
b. Penjelasan berfungsi untuk memperjelas
norma dalam batang tubuh peraturan
perundang-undangan;
c. Penjelasan tidak dapat digunakan
membuat dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut dan tidak boleh
mencantumkan rumusan yang berisi
norma;
d. Penjelasan tidak menggunakan rumusan
yang terselubung yang isinya mengubah
secara terselubung ketentuan norma;

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 134.
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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Dari uraian di atas maka konsep cyber
notary dimungkinkan untuk diatur lebih lanjut
dalam peraturan lain di luar UUJN namun
pertanyaannya adalah apakah ketika diatur
di luar UUJN dapat menjadikan akta yang
berbasis cyber notary ini dapat disebut akta
autentik? Arti dari mensertifikasi transaksi
yang dilakukan secara elektronik sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat
(3) tersebut belum terlalu jelas seperti apa
konsep pengaturannya.
Merujuk dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran
Sistem dan Transaksi Elektronik maka arti
dari sertifikat elektronik adalah: Sertifikat
yang bersifat elektronik yang memuat
tanda tangan elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak
dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan
oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.37
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah
badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
yang layak dipercaya, yang memberikan dan
mengaudit Sertifikat Elektronik.38 Berdasarkan
pengertian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan kewenangan
mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara
elektronik dapat diartikan sebagai Notaris
sebagai lembaga yang diberikan kewenangan/
kepercayaan untuk mengaudit/memverifikasi
tanda tangan elektronik dan identitas subyek
hukum (trusted third party) atas suatu
transaksi elektronik.
37
38
39
40
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Berdasarkan penjelasan di atas maka
Pasal 15 ayat (3) UUJN dapat dimaknai
sebagai notaris dapat diberikan kewenangan
mensertifikasi sertifikat elektronik, namun
perlu pengaturan lebih lanjut tentang
kewenangan sertifikasi elektronik tersebut
dan harus ditegaskan apakah kewenangan
tersebut masuk dalam kualifikasi Pasal 15
ayat (1) UUJN (akta autentik) atau tidak.

2. Konsep pengaturan cyber notary
dalam mendukung kemudahan
berusaha di Indonesia
Kemudahan berusaha atau ease of doing
business (EODB) adalah sebuah konsep yang
dicetuskan oleh Bank Dunia (world bank) untuk
mengukur regulasi-regulasi yang berkaitan
dengan dunia usaha dan penegakan hukum
yang terkait dengan usaha.39 Sejak tahun 2002
dicetuskan hingga sekarang (2020) sudah ada
kurang lebih 190 negara yang telah disurvei
oleh Bank Dunia lewat indeks EODB. Tujuan
dari doing business yang digagas oleh Bank
Dunia adalah untuk mendong agar regulasiregulasi yang ada di suatu negara dapat
lebih efisien, lebih transparan dan mudah
diimplementasikan sehingga bisnis mudah
untuk berkembang.40 Terutama bagi investor
sebelum menginvestasikan modalnya ke suatu
negara pasti akan mencari referensi tentang
kondisi perekonomian negara tersebut.
Informasi tersebut salah satunya didapatkan
dari laporan doing business.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
World Bank Group, ”Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020”, World Bank, https://www.doingbusiness.
org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf. (diakses 5 Maret 2020).
World Bank Group, ”Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies”, World Bank,
http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-ComparingBusiness-Regulation-in-190-Economies.pdf. (diakses 9 April 2020).
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 257–274

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

Ada 4 (empat) alasan mengapa notaris
wajib mendukung peningkatan kemudahan
berusaha (EODB) ini di Indonesia. Alasan
Pertama, Hal ini merupakan kebijakan dari
pemerintah yang menghendaki agar Indonesia
masuk dalam kategori negara ramah investasi.
Negara dengan kemudahan berusaha yang
baik akan mudah mendatangkan Investasi
Asing Langsung.41 Oleh karena itu, Presiden
Jokowi terus mendorong agar Indonesia dapat
mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam
indeks doing business.42 Hasil penelitian
juga menunjukkan ada korelasi positif dan
signifikan antara indeks kemudahan berbisnis
dengan kenaikan produk domestik bruto
(PDB) di negara-negara ASEAN.43
Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha tentu menjadi bukti keseriusan
pemerintah dalam meningkatkan indeks
kemudahan berusaha di Indonesia. Presiden
Jokowi sendiri menyampaikan bahwa notaris
harus ikut berperan dalam meningkatkan
indeks kemudahan berusaha di Indonesia,
salah satu caranya adalah menghilangkan
tatap muka dalam penandatanganan suatu
akta.44 Tatap muka dianggap oleh pemerintah
sebagai penghalang untuk meningkatkan
indeks kemudahan berusaha.

41
42
43

44

45
46

Alasan Kedua, Notaris selaku pejabat
umum mempunyai 2 fungsi: Fungsi Pertama,
sebagai pejabat yang menjalankan tugas
negara dalam bidang privat. Fungsi Kedua,
melayani masyarakat yang ingin membuat
akta autentik. 2 fungsi tersebut tercantum
di dalam konsideran dan penjelasan UUJN
yang menyatakan konsepsi Indonesia sebagai
negara hukum maka negara menjamin prinsipprinsip negara hukum dapat dijalankan
dengan baik, seperti: menjamin kepastian,
ketertiban
dan
perlindungan
hukum.
Kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum menuntut antara lain adanya alat bukti
autentik.45 Fungsi tersebut menjadi penting
dalam hal memenuhi kebutuhan dunia usaha
yang membutuhkan kepastian hukum dalam
setiap kegiatan bisnisnya.
Alasan Ketiga, Profesi notaris sangat erat
kaitannya dengan dunia usaha, setidaknya
ini ditujukan dari mekanisme penentuan
kebutuhan (formasi) notaris di suatu daerah
didasarkan kepada:46
a. Kegiatan dunia usaha;
b. Jumlah penduduk;
c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh
notaris dalam setiap bulan.
Adanya pengaruh dunia bisnis terhadap
tersedianya
jumlah
formasi
notaris
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membuktikan bahwa adanya hubungan erat
antara jabatan notaris dan dunia usaha.
Alasan Keempat, Beberapa aspek yang
dinilai oleh indeks EODB juga ada peran
notaris di dalamnya. Aspek yang dinilai dalam
EODB antara lain: (a) memulai usaha (starting
business), (b) mengurus izin pembangunan
(dealing with construction permits), (c)
instalasi listrik (getting electricity), (d)
mendaftarkan tanah (registering property),
(e) memperoleh kredit/pinjaman (getting
Starting Business

credit), (f) perlindungan terhadap investor
minoritas (protecting minority investor), (g)
perdagangan lintas batas (trading across
borders), (h) membayar pajak (paying taxes),
(i) penegakan hukum kontrak (enforcing
contracts), (j) penyelesaian kepailitan
(resolving insolvency), (k) mempekerjakan
karyawan (employing workers).47
Bagan berikut ini merupakan aspek apa
saja yang dinilai dari suatu indikator yang
telah ditentukan:48

Procedures, time, cost and paid-in minimum capital to start a
limited liability company

Dealing with construction permits Procedures, time and cost to complete all formalities to build a
warehouse and the quality control and safety mechanisms in
the construction permitting system
Getting electricity

Procedures, time and cost to get connected to the electrical grid,
and the reliability of the electricity supply and the transparency
of tariffs

Registering property

Procedures, time and cost to transfer a property and the quality
of the land administration system

Getting credit

Movable collateral laws and credit information systems

Protecting minority investors

Minority shareholders’ rights in related-party transactions and
in corporate governance

Paying taxes

Payments, time, total tax and contribution rate for a firm to
comply with all tax regulations as well as postfiling processes

Trading across borders

Time and cost to export the product of comparative advantage
and import auto parts

Enforcing contracts

Time and cost to resolve a commercial dispute and the quality
of judicial processes

Resolving insolvency

Time, cost, outcome and recovery rate for a commercial
insolvency and the strength of the legal framework for
insolvency

Employing workers

Flexibility in employment regulation and redundancy cost

Data diambil dari laporan Doing Business

47
48
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World Bank Group, ”Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020”, https://www.doingbusiness.org/
content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf. (diakses 5 Maret 2020).
Ibid.
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Peran notaris dari indikator tersebut
setidaknya dalam hal memulai usaha (starting
business). Misalnya dalam proses pendirian
perusahaan (Perseroan Terbatas) dinilai dari
indikator proses pendirian perusahaan sampai
dalam tahap perusahaan dapat beroperasi.
Dari bagan tersebut kita dapat mengetahui
bahwa aspek prosedur (procedures), waktu
(time), biaya (cost) dan modal dasar minimal
pendirian PT (paid-in minimum capital to start
a limited liability company) dinilai sebagai
faktor yang dapat mempengaruhi kemudahan
No

49

berusaha. Konsep cyber notary adalah yang
terkait dengan efisiensi waktu. Oleh karena
itu, pembahasan pola penerapan cyber notary
ditujukan kepada aspek prosedur (procedures)
dan waktu (time), sementara untuk biaya
(cost) dan modal dasar minimal tergantung
dari peraturan perundang-undangan yang
lain.
Laporan Doing Business menyebutkan
ada 11 tahapan prosedur yang harus dilalui
ketika memulai usaha (starting business) atau
membuat perusahaan, antara lain:49

Procedures

Time to complete

1

Pay fee for obtaining clearance of company
name,

Less than one day (online
procedure)

2

Obtain clearance for the company’s name at the
Ministry of Law and Human Rights

Less than one day (online
procedure)

3

Pay the non-tax state revenue (PNBP) fees for
legal services

Less than one day (online
procedure)

4

Arrange for a notary to obtain the standard form
of the company deed and notarize company
documents

1 day

5

Make a company seal

1 day

6

Apply to the Ministry of Law and Human Rights
for approval of the deed of establishment

Less than one day (online
procedure)

7

Apply for the Certificate of Company Domicile

2 day

8

Apply for the single business number (NIB)

1 day

9

Register with the Ministry of Manpower

1 day

10

Apply for the Workers Social Security Program
(BPJS Ketenagakerjaan) and for the Healthcare
Insurance Program (BPJS Kesehatan)

1 day

11

Obtain a taxpayer registration number (NPWP)
and a VAT collector number (NPPKP)

1 day (simultaneous with
previous procedure)

Ibid.
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Dari ketentuan di atas yang menjadi kewe
nangan notaris berdasarkan UUJN hanyalah
poin 4 yaitu terkait pembuatan akta. Pada
praktiknya pembuatan akta perseroan
terbatas (PT), ketentuan nomor 1, 2, dan 3
biasanya dilaksanakan juga oleh notaris. Hal
tersebut juga dicatat oleh laporan indeks
kemudahan berusaha bahwa poin 1,2,3 dan
4 dilaksanakan oleh notaris.50 Untuk poin
6 (mendapatkan pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia) juga dilakukan
oleh notaris setelah menandatangani akta
pendirian PT. Tanpa adanya Surat Keputusan
(SK) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia suatu akta pendirian PT belum sah
secara hukum. Beberapa poin lainnya yang
disebutkan di atas juga sering diminta oleh
klien untuk dikerjakan oleh notaris sekalian,
seperti mengurus Surat Keterangan Domisili
(certificate of company domicile). Biasanya
para pihak ingin menerima suatu akta PT
langsung jadi saja, karena tidak punya waktu
untuk mengurus prosedur tersebut sendiri.
EODB menyatakan bahwa suatu prosedur
dapat dikualifikasikan sebagai ”less than one
day” ketika dilakukan secara online (online
procedure).51 Oleh karena itu, salah satu
upaya dalam menaikkan indeks kemudahan
berusaha di Indonesia adalah membenahi
aspek prosedur dan waktu agar lebih efisien.
Cara yang dapat digunakan adalah menjadikan
akta notaris dalam pembuatan PT menjadi
online agar dapat memenuhi kriteria less than
one day (online procedure). Disinilah peran
penting diimplementasikannya konsep cyber

50
51
52
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notary ke dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN atau
dalam pembuatan akta autentik. Jadi tidak
hanya sebatas melakukan sertifikasi transaksi
yang dilakukan secara elektronik. Perubahan
dari offline ke online tentu akan berdampak
pada penilaian indeks kemudahan berusaha.
Konsep perubahan offline ke online
(cyber notary) tersebut harus menjawab 3
hal ini, yaitu: (1) perubahan kewenangan
notaris seperti apa yang dapat mendukung
kemudahan berusaha di Indonesia; (2)
apakah perubahan kewenangan tersebut
tidak mendegradasi makna akta autentik; (3)
apakah aspek keamanan akta yang dibuat
secara elektronik dapat terjamin. Pertama,
kita harus mencermati kewenangan notaris
dalam membuat akta berdasarkan UUJN. Pada
dasarnya pekerjaan notaris dibagi dalam 3
tahap: (a) pra-pembuatan akta; (b) pembuatan
akta; dan (c) pasca-pembuatan akta. Tahapan
pra-pembuatan akta disebut juga tahapan
menganalisis dokumen hukumnya, seperti
meneliti subyek dan obyek hukumnya,
dan kelengkapan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan dalam proses pembuatan
akta. Tahapan ini biasanya membutuhkan
pengalaman dan analisis hukum yang dimiliki
seorang notaris.
Tahapan pembuatan akta, dapat disebut
saat proses tanda tangan akta. Peran
notaris disini memastikan bahwa ketentuan
pembuatan akta harus dilaksanakan sesuai
prosedur UUJN seperti: (a) wajib membacakan
akta dihadapan penghadap dan saksi;52 dan
(b) para pihak melaksanakan tanda tangan

Ibid.
Ibid.
Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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dihadapan notaris53. 2 (dua) kewenangan
inilah yang menjadi batu sandungan dalam
meningkatkan indeks kemudahan berusaha
di Indonesia. Sementara kewenangan yang
lain seperti ketentuan mengenai bahasa asing
dalam akta, penambahan atau pencoretan
dalam akta dan sebagainya sifatnya hanya
insidental. Selanjutnya kewenangan pascapembuatan akta seperti menyimpan minuta
akta yang sudah ditandatangani untuk
menjadi bagian dari protokol notaris.
Perlu diketahui bahwa indikator doing
business adalah mengukur kemudahan
seseorang dalam membuat perusahaan.
Salah satu hal yang dinilai sebagai kemudahan
berusaha oleh Bank Dunia adalah ketika
prosedur itu dapat dijalankan secara online
yang dapat merubah prosedur dari one
day mejadi less than one day. Tahapan
yang berdampak langsung kepada aspek
kemudahan berusaha adalah tahapan
pembuatan akta, yaitu: pembacaan akta
dihadapan klien dan tanda tangan klien
harus di hadapan notaris. Oleh karena itu,
Pasal 15 ayat (1) huruf m UUJN yang harus
dirubah ke metode online. Perubahannya
akan mengakibatkan ketika seseorang
ingin membuat akta perusahan, tidak perlu
bertemu oleh notaris saat penandatanganan
akta, cukup melalui teknologi yang tersedia
misalnya: video conference dalam pembacaan
aktanya dan digital signature untuk tanda
tangannya.
Kedua, apakah perubahan metode
tersebut tidak akan mendegradasi akta
autentik. Tentu anggapan tersebut muncul
karena pekerjaan notaris identik dengan tinta

53

dan kertas (metode konvensional). Bahkan
ada asas yang menyatakan notaris harus
bekerja secara tradisional atau asas Tabellionis
Officium Fideliter Exercebo.54 Namun kalau
kita merujuk pada definisi akta autentik, yaitu:
(a) dibuat oleh pejabat yang berwenang; (b)
dibuat sesuai undang-undang; (c) pejabat
tersebut berwenang membuat ditempat
kedudukannya, maka perubahan dari metode
offline ke online tidak akan mendegradasi
makna akta autentik asalkan diatur di dalam
UUJN.
Ketiga, apakah aspek keamanan yang
dibuat secara elektronik terjamin? Aspek
autentik dalam hukum selalu dikaitkan
dengan makna mempunyai pembuktian
yang sempurna. Arti pembuktian yang
sempurna adalah bahwa hakim tidak perlu
mempertanyakan kebenaran yang termaktub
dalam akta selama tidak dibuktikan
sebaliknya dan pihak yang menyangkal akta
tersebutlah yang wajib untuk membuktikan.
Tujuan tersebut pada dasarnya terkait dengan
kepercayaan dan keamanan akta autentik.
Prosedur pembuatan akta autentik memang
dibuat sedemikian rupa supaya dapat
menjamin keamanan/kepercayaan seseorang
terhadap akta tersebut yang hal ini berbeda
dengan prosedur pembuatan akta di bawah
tangan yang prosedur pembuatannya bebas
tidak ditentukan oleh peraturan perundangundangan.
Berkaitan dengan aspek keamanan akta
maka dapat kita balik pertanyaan tersebut
menjadi: apakah prosedur pembuatan akta
autentik sekarang (tradisional/konvensional)
dapat menjamin keamanan? Tidak ada jaminan

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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ketentuan dengan metode konvensional akan
lebih baik daripada penggunaan teknologi
modern. Menurut pendapat penulis prosedur
penandatanganan dengan cara elektronik
justru lebih aman daripada metode
konvensional. Sebagian ahli juga berpendapat
bahwa pengaturan cyber notary di negara
berkembang dapat meningkatkan tingkat
keamanan (improving the level of security).54
Dengan keluarnya ketentuan yang mengatur
tentang tata cara penggunaan tanda tangan
elektronik tentu lebih terjamin dari aspek
yuridis maupun aspek keamanannya.
Dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyeleng
garaan Sistem dan Transaksi Elektronik
disebutkan bahwa tanda tangan elektronik
mengenal yang namanya tanda tangan
elektronik tersertifikasi dan tanda tangan
elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan
elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan
yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum
dan akibat hukum tanda tangan elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (3) PP a quo;
b. menggunakan sertifikat elektronik yang
dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi
elektronik Indonesia;
c. dibuat dengan menggunakan perangkat
pembuat tanda tangan Elektronik terser
tifikasi.
Dari ketentuan tersebut tentunya notaris
dapat menggunakan instrumen tanda tangan
elektronik tersertifikasi untuk lebih menjamin
keamanan dari suatu akta.

54

272

D. Penutup
Berdasarkan analisis dan uraian di atas,
dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama,
Konsep cyber notary yang ada sekarang
dimaknai sebatas pada sertifikasi transaksi
secara elektronik. UUJN membuka peluang
agar konsep cyber notary diatur lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan, akan
tetapi harus ditegaskan apakah kewenangan
cyber notary tersebut termasuk kewenangan
pembuatan akta autentik atau tidak.
Kedua, Untuk menuju konsep cyber
notary yang dapat meningkatkan indeks
kemudahan berusaha di Indonesia ialah
merubah Pasal 15 ayat (1) UUJN dan
menambahkan kewenangan agar pembacaan
akta dan tanda tangan diperbolehkan tanpa
tatap muka dengan menggunakan teknologiteknologi yang berkembang saat ini, seperti
video conference dan digital signature.
Dengan cara tersebut (secara online) maka
prosedur pembuatan akta dapat dipotong,
sehingga prosesnya kurang dari 1 (satu)
hari. Terlebih dengan kondisi yang melanda
saat ini, adanya wabah Covid-19 menjadikan
pengaturan cyber notary harus segera
diimplementasikan.
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Abstrak
Perkembangan masif teknologi informasi selama hampir tiga dekade terakhir mendorong peningkatan transaksi
e-commerce antar pihak hingga lintas batas. Peningkatan transaksi tersebut berpotensi terhadap peningkatan sengketa
e-commerce. Sebagai antisipasi terhadap isu ini, Online Dispute Resolution (ODR) diciptakan. Dimulai pada 1990-an, ODR
dianggap sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien, tanpa harus sidang tatap muka secara fisik (face-to-face
meeting), berbiaya relatif rendah, dan bisa mencakup pihak yang berbeda negara. Di tingkat regional, ODR menjadi salah
satu target keluaran dalam Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk Pelindungan Konsumen (ASAPCP) 2016-2025. Di Indonesia,
ODR sesungguhnya sudah mempunyai basis regulasinya, namun belum diatur secara spesifik. Meningkatnya transaksi
e-commerce yang dilakukan oleh warga Indonesia akhir-akhir ini tentu saja berpotensi meningkatkan sengketa. Tulisan ini
mencoba untuk mengidentifikasi isu hukum dan kelembagaan terkait ODR sekaligus untuk mendorong pengaturan yang
khusus bagi ODR dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi transaksi e-commerce. Melalui metode normatif yuridis,
tulisan ini menganalisa perkembangan ODR di luar negeri, mekanisme penyelesaian sengketa ODR, pengaturan ODR di
Indonesia, peluang dan tantangan, serta merekomendasikan desain pengaturan atas ODR.
Kata Kunci: lintas batas, daring, transaksi, eksekusi putusan
Abstract
The massive development of information technology for almost three decades has led to an increase in e-commerce
transactions amongst people to cross-border ones. The increase in transactions has the potential to increase e-commerce
disputes. To anticipate this issue, Online Dispute Resolution (ODR) was created. Beginning in the 1990s, ODR is considered
as an efficient form of dispute resolution forum. ODR can be carried out without having to prepare face-to-face meetings
with a relatively lower cost and can include parties from different countries. At the regional level, ODR is one of the outcome
targets in the ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025. In Indonesia, ODR actually already
has its regulatory basis, but has not been regulated in a detailed manner. The increase in e-commerce transactions carried
out by Indonesians lately has certainly increased the potentials to increase future disputes. This paper attempts to identify
legal and institutional issues related to ODR as well as to encourage specific arrangements for ODR and dispute resolution
mechanisms for e-commerce transactions. Through juridical normative methods, this paper analyzes the development of
ODR in other countries, ODR dispute settlement mechanism, the regulation of ODR in Indonesia, prospects and challenges
as well as the regulatory framework design for ODR.
Keywords: cross-border, online, transactions, execution
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A. Pendahuluan
Perkembangan
teknologi
saat
ini
memungkinkan setiap orang untuk melakukan
transaksi jual beli tanpa tatap muka (faceto-face transaction) melalui e-commerce.
Transaksi pun bisa dilakukan secara lintas
batas (cross border) melalui komputer atau
telepon genggam. Transaksi ini lebih efisien
dan ekonomis daripada transaksi yang
sifatnya lintas batas secara tatap muka dengan
jumlah transaksi yang sama. Implementasi
e-commerce yang telah ada sejak 1960-an ini
menjadi booming pada masa-masa sekarang.1
Google Temasek melaporkan bahwa sektor
e-commerce
mengalami
perkembangan
pesat sepanjang 2015-2019 di Asia Tenggara
(termasuk di Indonesia).2 Terdapat kenaikan
hingga 7 (tujuh) kali dari nilai transaksi $5,5
miliar pada 2015 menjadi nilai $38 miliar pada
2019.3 Diperkirakan pada 2025, transaksi
sektor e-commerce akan mencapai nilai $150
miliar.4 Khusus untuk Indonesia, Global Web
Index menyebutkan bahwa per 2018 aktivitas
transaksi konsumen Indonesia adalah yang
paling tinggi sedunia. Sekitar 90 persen
pengguna internet antara usia 16-64 tahun
dilaporkan pernah membeli produk dan jasa
secara daring (online).5
1
2

3
4
5
6
7
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Per Januari 2020, total transaksi Business
to Consumer (B2C) di Indonesia mencapai
$11 miliar.6 Travel, fesyen dan kecantikan,
serta barang-barang elektronik adalah tiga
besar objek yang ditransaksikan secara
daring. Transaksi ini hampir dipastikan
bahwa tidak hanya bersifat lokal namun juga
bersifat transnasional. Jumlah ini dipastikan
bertambah manakala terdapat peristiwa
tertentu yang konsisten dijadikan ajang
promosi dan diskon. Statistik ini akan semakin
bertambah seiring dengan slogan ”Dirumah
Saja” atau ”Stay at Home” mengingat Pandemi
Covid-19.7
Dibalik gemerlapnya statistik tadi, potensi
sengketa sangatlah besar. Konsumen perlu
antisipasi pelindungan dirinya terhadap
pelaku usaha dan sebaliknya pelaku usaha pun
perlu antisipasi serupa terhadap konsumen
terutama jika transaksinya bersifat lintas
batas (cross border). Risiko atas transaksi
e-commerce menuntut hadirnya mekanisme
penyelesaian sengketa yang efisien dan
berbiaya murah. Online Dispute Resolution
(ODR)
atau
mekanisme
penyelesaian
sengketa secara daring diciptakan untuk bisa
memfasilitasi sengketa tersebut.
Pertama kali muncul pada 1995 yang
diinisiasi oleh National Centre for Automated

Agile Infoways, How eCommerce Industry Got Its Existence, https://www.agileinfoways.com/blog/howecommerce-industry-got-its-existence/ (diakses 20 April 2020).
Google Temasek, e-Conomy SEA 2019, Swipe Up and to the right: Southeast Asia $100 bilion Internet economy,
https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf, p. 10 (diakses 1 April
2020).
Ibid., p. 32.
Ibid.
Simon Kemp & Sarah Moey, Digital 2019 Spotlight: Ecommerce in Indonesia, Data Reportal, https://datareportal.
com/reports/digital-2019-ecommerce-in-indonesia, diakses pada 10 April 2020.
Simon Kemp (1), Digital 2020: Indonesia, Data Reportal, https://datareportal.com/reports/digital-2020indonesia (diakses 10 April 2020).
Laman web Data Reportal melaporkan bahwa terjadi ”big jump” terkait aktivitas digital terutama di negaranegara yang menerapkan lockdown yang ketat dan akselerasi penggunaan e-commerce untuk belanja keperluan
sehari-hari. Lihat Simon Kemp (2), Digital 2020: April Global Statshot, https://datareportal.com/reports/digital2020-april-global-statshot (diakses 25 April 2020).
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Information Research (Philadelphia, Amerika
Serikat), ODR dengan nama Virtual Magistrate
(VM)
mempunyai
kompetensi
untuk
menyelesaikan sengketa antara penyedia
jasa internet (internet service providers) dan
pengguna (users).8 Kemudian, sejumlah ODR
bermunculan dalam menyelesaikan sengketa,
seperti SquareTrade, CyberSettle, dan
Uniform Domain Names Dispute Resolution
Policy (UDRP).9
ODR sendiri merupakan perkembangan
dan implementasi daring dari mekanisme
Altenative Dispute Resolution (ADR) atau
alternatif penyelesaian sengketa. Sarana
yang digunakan ODR bervariasi mulai
dari penggunaan konferensi video (video
conference), surat elektronik (email), fitur
obrolan (chat feature), sistem yang terotomasi
(automated system), hingga kombinasi
dari fitur-fitur tadi.10 Jenis penyelesaiannya
sementara
ini
meliputi
penyelesaian
daring (online settlement), mediasi daring
(online mediation), negosiasi daring (online
negotiation), dan arbitrase daring (online
arbitration).11

8

9

10
11

12

13

Indonesia
sesungguhnya
sudah
mempunyai
kerangka
regulasi
yang
mendukung ODR yaitu Undang-Undang No.
11/2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana diubah dengan
UU No. 19/2016 (”UU ITE”), Peraturan
Pemerintah No. 80/2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (”PPE-Commerce”),
dan Undang-Undang No. 30/1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (”UU AAPS”). Dalam UU ITE dan PP
E-commerce disebutkan bahwa penyelesaian
sengketa dapat diselenggarakan secara
elektronik dan masyarakat dapat berperan
dalam membentuk lembaga penyelesaian
sengketa dengan fungsi konsultasi dan
mediasi.12 Sementara itu, UU AAPS menjadi
fondasi penting bagi pengaturan ADR
yang berbasis daring dimana penyelesaian
sengketa bisa dilakukan di luar peradilan
melalui prosedur yang disepakati para pihak.
Prosedur yang disepakati ini membuka jalan
bagi terselenggaranya penyelesaian sengketa
secara daring untuk menjawab perkembangan
zaman yang semakin modern.13

Pablo Cortes, Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, Abingdon: Routledge, 2011, p. 54.
Lihat United Nations Conference on Trade and Development, E-Commerce and Development Report 2003, New
York and Geneva: United Nations, 2003, p. 180-181. Lihat juga Ethan Katsh, ”Online Dispute Resolution: Some
Implications for the Emergence of Law in Cyberspace,” 2006, Lex Electronica 10(3), https://www.lex-electronica.
org/files/sites/103/10-3_katsh.pdf, p. 2 (diakses 23 April 2020).
Pablo Cortes, op.cit., p. 64-70.
Esther van den Heuvel, Online Dispute Resolution as A Solution to Cross-Border E-Disputes: An Introduction to
ODR, http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf, p. 11 (diakses 7 April 2020).
Sree Khresna Bharadwaj H., ”A Comparative Analysis of Online Dispute Resolution Platforms,” 2017, American
Journal of Operations Management and Information Systems 2(3), pp: 81-85: p. 84. Lihat juga Esther van den
Heuvel, loc.cit., p. 8.
Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU ITE dan Pasal 72 ayat (2) PP E-commerce. Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843. Lihat juga Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420.
ASEAN, The ASEAN Strategic Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025: Meeting the
Challenge of People-Centered ASEAN Beyond 2015, https://asean.org/storage/2012/05/ASAPCP-UPLOADING11Nov16-Final.pdf, p. 5 (diakses 21 April 2020).
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Di tingkat regional, ODR menjadi salah
satu target keluaran (outcome) dalam The
ASEAN Strategic Action Plan for Consumer
Protection (ASAPCP) 2016-2025 atau Rencana
Aksi Strategis ASEAN untuk Pelindungan
Konsumen 2016-2025.14 Adanya rencana
aksi ini menunjukkan bahwa e-commerce
membutuhkan penyelesaian sengketa yang
bekerja secara daring. Rencana aksi ini
mendorong setiap negara untuk membangun
sistem ODR masing-masing, mendorong
pengembangan jejaring ODR ASEAN, dan
mendorong munculnya mekanisme lintas
batas (cross-border mechanisms) terkait
pengaduan dan investigasi.15
Dengan melihat peningkatan situasi
e-commerce, potensi sengketa, perkembangan
ODR di luar negeri, kerangka aturan ODR
di Indonesia, dan rencana aksi ASEAN,
penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih
jauh mengenai konsep dan perkembangan
ODR serta potensi pengaturan dan
implementasinya di Indonesia. Tulisan ini
mencoba untuk mengidentifikasi dan meng
analisa perkembangan, regulasi, dan imple
mentasi ODR sekaligus untuk mendorong
pengaturan yang khusus bagi ODR dan
mekanisme penyelesaian sengketa bagi
transaksi e-commerce di Indonesia.

B. Metode Penelitian
Artikel ini disusun dengan menggunakan
metode penelitian kepustakaan (desktop
study) dan melalui pendekatan normatif yuridis
dan kualitatif, dimana situasi perkembangan

14

15
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global terkait dengan ODR, penerapannya,
dan regulasi saat ini di Indonesia dikaji untuk
melihat dan mereviu bagaimana ODR bisa
diatur dan diimplementasikan di Indonesia.
Metode penelitian kepustakaan digunakan
mengingat bahwa studi atas ODR dapat
dilakukan melalui penelusuran konsep,
regulasi, implementasi melalui bahan-bahan
sebagai berikut: (1) bahan hukum primer
dalam
peraturan
perundang-undangan
Indonesia dan dan instrumen hukum
internasional. Bahan hukum primer yang
dikaji setidaknya meliputi Undang-Undang
No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana diubah dengan UU
No. 19/2016, Undang-Undang No. 30/1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Peraturan Pemerintah No. 80/2019
tentang
Perdagangan
Melalui
Sistem
Elektronik, dan United Nations Commission
on International Trade Law (UNCITRAL); (2)
materi sekunder diantaranya dalam bentuk
buku, jurnal akademik, berita, opini, kasus,
dan laporan resmi; dan (3) materi tersier
diantaranya dalam bentuk kamus dan
ensiklopedia. Bahan-bahan ditelusuri dan
diulas dalam rangka merespon isu terkait ODR
yang ditulis dalam artikel ini.

C. Pembahasan
1. Perkembangan ODR
Perkembangan teknologi berkontribusi
besar dalam meningkatkan jangkauan kegiatan
manusia. Dalam sektor hukum, pemanfaatan
teknologi mempermudah proses penyelesaian

ASEAN, The ASEAN Strategic Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025: Meeting the
Challenge of People-Centered ASEAN Beyond 2015, https://asean.org/storage/2012/05/ASAPCP-UPLOADING11Nov16-Final.pdf, p. 5 (diakses 21 April 2020).
Ibid.
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sengketa dan proses peradilan dalam
menjangkau keadilan. Investasi teknologi
pada bidang hukum meningkatkan efisiensi
penyelesaian sengketa melalui arbitrase,
mediasi, dan negosiasi secara daring. Investasi
tersebut berangkat dari tuntutan mekanisme
penyelesaian yang terjangkau secara biaya
dan tidak memakan waktu lama. Berkaca dari
kegiatan masyarakat yang semakin berpusat
pada ruang virtual, potensi terjadinya
persengketaan membutuhkan mekanisme
penyelesaian yang mudah dan murah dicapai.
W.E. Burger pernah menyatakan bahwa
tidak benar kebanyakan orang menginginkan
hakim berjubah hitam, advokat berpakaian
bagus, dan ruang sidang berpanel bagus
dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
Orang bermasalah adalah seperti orang yang
sedang kesakitan. Mereka menginginkan
pertolongan dan mereka menginginkannya
secepat dan semurah mungkin.16
Secara konsep, istilah ODR setidaknya
mempunyai
dua
definisi.
UNCITRAL
mengartikan ODR sebagai ”mechanism for
resolving disputes through the use of electronic
communications and other information and
communication”.17 Otoritas Jasa Keuangan

16

17
18
19

20

(OJK)
Indonesia
mendefinisikan
ODR
sebagai ”salah satu alternatif penyelesaian
sengketa dengan menggunakan media
elektronik dan jaringan internet dalam
proses penyelesaiannya sehingga para
pihak yang bersengketa tidak perlu bertatap
muka secara fisik.”18 Kedua definisi tersebut
menjadi cerminan bahwa perkembangan
zaman membutuhkan metode penyelesaian
jangkauan perangkat teknologi umum seperti
laptop dan telepon genggam.
Dalam sejarahnya, ODR pertama muncul
pada 1995. The National Centre for Automated
Information Research (Philadelphia, Amerika
Serikat) membuat ODR dengan nama
Virtual Magistrate (VM) yang mempunyai
kompetensi untuk menyelesaikan sengketa
antara penyedia jasa internet (internet service
providers) dan pengguna (users).19 Pada
1999, eBay, sebuah perusahaan e-commerce,
membuat ODR dimana hal ini berangkat dari
proyek percontohan (pilot project) bersama
Univesity of Massachusetts yang hendak
mengkaji efektivitas mediasi secara daring
terhadap sengketa yang dialami pembeli dan
penjual pada laman web eBay.20 Proyek ini
menunjukkan partisipasi tinggi oleh pihak

Ofir Turel dan Yufei Yuan mengutip pernyataan W.E. Burger dalam W.E. Burger, Our Vicious Spiral, 1977, Judges
Journal 22(1), p.49. Lihat Ofir Turel & Yufei Yuan, Online Dispute Resolutions Services: Justice, Concepts and
Challenges, in D. Marc Kilgour & Colin Eden (eds), Handbook of Group Decision and Negotiation, Advances in
Group Decision and Negotation, Vol 4, Dordrecht: Springer, 2010, p. 425-436.
United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution,
Vienna: UNCITRAL, 2017, p. 4.
Departemen Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online
Dispute Resolution (ODR), Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017,hlm 29.
Pablo Cortes, Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, Abingdon: Routledge, 2011, p. 54.
Lihat United Nations Conference on Trade and Development, E-Commerce and Development Report 2003, New
York and Geneva: United Nations, 2003, p. 180-181. Lihat juga Ethan Katsh, ”Online Dispute Resolution: Some
Implications for the Emergence of Law in Cyberspace,” 2006, Lex Electronica 10(3), https://www.lex-electronica.
org/files/sites/103/10-3_katsh.pdf, p. 2  (diakses 23 April 2020).
Maurice Schellekens & Leo van der Wees, ADR and ODR in Eletronic Commerce, Ch. 10, pp. 271-300, Inside J.E.J.
Prins, et.al. (eds), Trust in Electronic Commerce: the Role of Trust from a Legal, an Organizational and a Technical
Point of View, The Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 280.
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yang berselisih dibandingkan partisipasi
mediasi yang dilakukan secara tradisional.
Mediasi secara daring yang diinisasi kedua
pihak ini dinamakan dengan SquareTrade
(www.squaretrade.com).21
Sebagai virtual marketplace, eBay
mengutamakan keamanan publik dengan
mekanisme feedback rating system.22
Perolehan feedback yang positif menjadi
syarat bagi penjual maupun pembeli untuk bisa
tetap aktif dalam situs eBay. Sistem tersebut
kemudian menjadi dorongan bagi para pihak
yang bersengketa untuk memenuhi segala
kewajiban yang dibebani mengingat bahwa
pihak yang perlu melakukan pemenuhan
tidak mau membahayakan posisinya dalam
komunitas eBay.23
Dalam
perkembangan
berikutnya,
sejumlah inisiatif ODR muncul dalam
menyelesaikan sengketa terkait internet
dan
e-commerce.
Sejumlah penyedia
ODR yang terkenal diantaranya adalah
CyberSettle, Uniform Domain Names Dispute
Resolution Policy (UDRP), Modria, dan China
International Economic and Trade Arbitration
Comission (CIETAC).24 CyberSettle dengan
laman webnya www.cybersettle.com dikenal

21
22

23
24

25
26
27
28
29
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dengan mekanisme negosiasi otomatisnya
(automated negotiation).25 UDRP, yang
dikreasi oleh Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN), dikenal dengan
sistem eksekusinya yang menggunakan
metode chargebacks. Metode ini merupakan
cara yang digunakan untuk membalikkan
transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit
atau debit ketika penggunaan yang tidak
benar terjadi atau ketika terjadi pelanggaran
ketentuan kontrak.26
Sementara itu, Modria termasuk penyedia
ODR tersukses. Modria didirikan pada 2011
oleh Modria Resolution Center dengan
bekerja sama dengan eBay dan American
Arbitration Association (AAA).27 Modria
menyelenggarakan mediasi dan arbitrase
daring serta mampu membuat aktivitasnya
dalam bentuk yang sederhana. Meskipun
baru, Modria dianggap paling sukses dan
menjadi pemimpin sektor ODR dengan
jumlah penerimaan kasus per tahun lebih dari
100.000 kasus.28 Oleh karena kesuksesannya,
Modria dilirik dan kemudian diakuisisi oleh
Tyler Technologies pada 2017.29
Di Asia, CIETAC membentuk CIETAC ODR
Center dengan mengadopsi arbitrase daring.

Ibid.
Louis Del Duca, Colin Rule, & Zbynek Loebl, Facilitating Expansion of Cross-Border E-Commerce – Developing
a Global Online Dispute Resolution System (Lessons Derived from Existing ODR Systems – Work of the United
Nations Commission on International Trade Law), 2012, Penn State Journal of Law & International Affairs 1(1):
59-85, p. 64.
Ibid.
Pablo Cortes, op.cit., p. 64-70. Lihat Karolina Mania, ”Online dispute resolution: The future of justice,” 2015,
International Comparative Jurisprudence 1(1): pp. 76-86, p. 78. Lihat juga Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin,
& Annalisa Yahanan, loc.cit., hal. 83.
Ibid., p. 64.
Ibid., p. 69.
Karolina Mania, loc.cit.
Ibid.
Victr Li, Tyler Technologies acquires online dispute resolution company Modria, ABA Journal, 12 Juni 2017,
https://www.abajournal.com/news/article/tyler_technologies_acquires_online_dispute_resolution_company_
modria (diakses 12 April 2020).
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CIETAC ODR ini menjadi ODR pertama di Asia.
Lembaga ini mempunyai kompetensi dalam
penyelesaian sengketa secara daring dengan
mengembangkan laman situsnya menjadi
media penyelesaian sengketa.30 CIETAC
mengembangkan
self-regulation
dalam
mengatur mekanisme penyelesaian sengketa
melalui arbitrase daring.31

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
ODR

yaitu penyelesaian dengan prinsip kooperatif
atau informal dan penyelesaian dengan
prinsip kompetitif atau formal.34 Secara alur,
kontinum penyelesaian sengketa meliputi
penyelesaian masalah (problem solving),
negosiasi,
mediasi,
penemuan
fakta,
settlement conference, arbitrase, dan litigasi.35
Kontinum penyelesaian sengketa ditunjukkan
melalui Gambar 1 berikut.

Pada
dasarnya,
ODR
merupakan
implementasi dari acara dan prosedur ADR
dengan pemanfaatan teknologi. Merujuk
kepada peraturan perundang-undangan
yang ada di Indonesia, jenis ADR meliputi
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,32
penilaian ahli, ajudikasi, dan arbitrase.33
Namun, dari aspek rangkaian kesatuan
penyelesaian sengketa (the ADR Continuum),
Erickson dan Johnson menyebutkan bahwa
ADR terbagi menjadi dua kutub penyelesaian

30
31
32

33

34

35

Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, & Annalisa Yahanan, loc.cit., hlm. 83.
Ibid.
Istilah konsiliasi berubah menjadi mediasi dan lebih sesuai istilah yang digunakan dalam praktik yang dilakukan
oleh mediator. Istilah ini diubah melalui UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation on
International Settlement Agreements and Their Enforcement. Lihat Hamalatul Qur’ani, Singapura Hasilkan
Konvensi Mediasi dan Amandemen UNCITRAL 2012, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/
baca/lt5bd6e3ef235f0/singapura-hasilkan-konvensi-mediasi-dan-amandemen-uncitral-2002/ (diakses pada
26 April 2020).
Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Lembaran
Negara Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3821, Pasal 52 huruf a. Lihat juga Indonesia,
Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999,
Lembaran Negara Tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3872, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka
10, dan Penjelasan Umum. Khusus untuk sektor jasa keuangan, lihat Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 5499,
Pasal 4 huruf a.
Stephen K. Erickson & Marvin E. Johsnon, ”ADR Tecnhniques and Procedures Flowing Through Porous
Boundaries: Flooding the ADR Landscapes and Confusing the Public,” 2012, Mediate.com 5(1), https://www.
mediate.com/pdf/ADR%20Techniques%20and%20Procedures%20Flowing%20Through%20Porous%20
Boundaries-%20Flooding%20the%20ADR%20Landscape%20and%20Confusing%20the%20Public%20
(Revised,%20January%2027,%202012).pdf, pp. 1-15: p. 2. (diakses 17 April 2020),
Ibid., p. 3.
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Gambar 1 Rangkaian Kesatuan (Continuum) Penyelesaian Sengketa

Sumber: Diadopsi dari Erickson dan Johnson (2012).36

Secara istilah, penyelesaian masalah
(problem solving) adalah suatu proses di mana
orang bekerja sama untuk mengidentifikasi
masalah dan penyebabnya serta kemudian
mengusulkan solusi-solusi potensial dimana
salah satunya akan dipilih sebagai yang
terbaik.37 Negosiasi merupakan suatu proses
di mana para pihak berkomunikasi satu
sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan
perbedaan diantara mereka tanpa pihak ketiga
dengan cara yang paling menguntungkan
bagi mereka.38 Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga
yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa
untuk membantu pihak yang bersengketa
mencapai kesepakatan.39 Konsiliasi adalah
cara penyelesaian sengketa dengan bantuan
36
37
38
39
40
41
42
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pihak ketiga sebagai penengah dimana
penengah bertindak sebagai konsiliator
dengan kesepakatan para pihak dengan
mengusahakan solusi yang bisa diterima para
pihak.40 Penilaian ahli merupakan pendapat
dari para ahli untuk suatu hal yang bersifat
teknis dan sesuai dengan kompetensi
atau bidang keahliannya.41 Settlement of
Conference merupakan suatu proses di mana
para pihak yang berselisih di pengadilan
mengemukakan perselisihan kepada pihak
yang netral dan biasanya menyarankan cara
untuk menyelesaikan perselisihan tanpa
pengadilan.42 Sementara itu, arbitrase adalah
cara penyelesaian sengketa di mana para
pihak yang bersengketa menyampaikan
perselisihan mereka kepada pihak ketiga yang

Ibid.
Ibid. p. 5.
Ibid.
Penjelasan Pasal 4 huruf a angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8.
Ibid.
Maryland Alternative Dispute Resolution Commission, Join the Resolution: The Maryland ADR Commission’s
Practical Action Plan, Maryland: Maryland Alternative Dispute Resolution Commission, 1999, p. 24.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 275–294
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netral yaitu arbiter yang dapat memutuskan
bagaimana perselisihan akan diselesaikan.43
Arbitrase hanya bisa dipilih dan dilaksanakan
apabila terdapat perjanjian atau klausul
tertulis yang menyatakan pemilihan arbitrase
sebagai tempat penyelesaian sengketa.
Tipe atau jenis penyelesaian sengketa ODR
belumlah selengkap kontinum ADR. Van den
Heuvel menyebutkan bahwa sementara ini
ODR menyelesaikan sengketa melalui empat
mekanisme, yaitu sebagai berikut:44
1) Penyelesaian daring (online settlement),
dimana sistem keahlian digunakan untuk
menyelesaikan klaim finansial secara
otomatis;
2) Arbitrase daring (online arbitration),
dimana berbagai fitur teknologi digunakan
untuk menyelesaikan sengketa dengan
bantuan pihak ketiga yaitu arbiter;
3) Resolusi daring terhadap pengaduan
konsumen (online resolution of consumer
complaints) yang digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan pengaduan
konsumen;
4) Mediasi daring (online mediation), dimana
sama halnya dengan arbitrase daring, fitur
teknologi digunakan untuk menyelesaikan
sengketa dengan bantuan pihak ketiga
yaitu mediator.
Terkait dengan mekanisme ODR, peng
gunaan mekanisme kontinum ADR adalah
43
44
45
46
47

48
49

keniscayaan. Apabila terjadi sengketa antara
para pihak, negosiasi menjadi sarana pertama
untuk menyelesaikan sengketa. Apabila
negosiasi tidak berhasil, maka penyelesaian
sengketa akan menuju ke arah mediasi dan
arbitrase hingga sengketa itu berhasil ataupun
gagal diselesaikan.
Terkait teknologi ODR, fitur yang
digunakan untuk ODR biasanya meliputi
surat elektronik, fitur umpan balik (feedback
system), fitur obrolan atau percakapan
(chat), konferensi audio atau video (audio
or video conference), atau bahkan fitur
kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Mekanisme yang diselenggarakan ODR
bergantung kepada fitur teknologi yang
digunakan. Penggunaan konferensi audio
atau video berelasi dengan mekanisme
penyelesaian melalui pertemuan tatap
muka virtual, misalnya Concilianet Meksiko
yang menggunakan Virtual Courtroom.45
Penggunaan surat elektronik, fitur umpan
balik ataupun fitur chat tidak memerlukan
pertemuan tatap muka baik fisik maupun
virtual, misalnya eBay dengan SquareTradenya.46 Penggunaan fitur kecerdasan buatan
berelasi dengan mekanisme penyelesaian
secara otomatis misalnya blind bidding/
blind negotiation (digunakan oleh ODR
CyberSettle47 dan Modria48), chargeback
(digunakan oleh PayPal49), atau pengambilan

Ibid.
Ester van den Heuvel, loc.cit., p. 8.
Louis Del Duca, Colin Rule, & Zbynek Loebl, loc.cit., p. 67.
Ibid. p. 64.
Arno Lodder & John Zeleznikow, ”Artifcial Intelligence and Online Dispute Resolution,” p. 73-94, Chapter Inside
Mohamed Abdel Wahab, Ethan Katsh & Daniel Reiney (eds.), Online Dispute Resolution Theory and Practice: a
Treaties on Technology and Dispute Resolution, The Hague: Eleven International Publishing, 2012, p. 86.
Deepak Verma, Anshu Banwari & Neerja Pande, ”Online Dispute Resolution,” pp. 139-149, chapter 9, Inside
Beatriz Pena-Acuna (ed.), Digital Communication Management, London: Intechopen Limited, 2018, p. 143.
Louis Del Duca, Colin Rule, & Zbynek Loebl, loc.cit., p. 72.
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keputusan dengan menggunakan algoritma
(digunakan oleh ODR Adjusted Winner50).
ODR menawarkan sistem elektronik yang
komprehensif dari awal hingga akhir untuk
membantu para pihak dalam menyelesaikan
sengketanya.
Lodder-Zelevnikow
(2012)
menyebutkan bahwa sistem ODR haruslah
menyediakan layanan penyelesaian sengketa
dengan perangkat atau fitur yang bervariasi
yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa
atau penggunanya (user).51 Varian fitur harus
saling terkoneksi dengan setiap alur proses dari
awal pengajuan permohonan/pendaftaran,
pemanggilan, persidangan, pembuktian,
putusan, dan eksekusi putusan. Hal ini dapat
memudahkan pengguna untuk memilih
fitur manapun yang nyaman digunakan dan
mengubah opsi fitur kapanpun, misalnya dari
fitur balas membalas argumentasi melalui
surat elektronik ke fitur percakapan atau dari
fitur percakapan ke konferensi video/audio.
Perubahan fitur pun harus terekam dengan
baik. Pengguna pun selalu tetap ada dalam
jalur proses penyelesaian sengketa hingga
pengambilan keputusan.
Laman web atau aplikasi telepon genggam
penyedia ODR tentu menjadi pintu gerbang
utama dalam menerima pendaftaran atau
permohonan sengketa. ODR menyediakan
formulir
daring
untuk
pendaftaran/
permohonan
sengketa
dan
biasanya
menginformasikan proses, prosedur, biaya,
pilihan layanan sengketa, pilihan mediator/
arbiter, kebijakan privasi, dan ketentuan
50
51
52

53
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lainnya
terkait
dengan
penyelesaian
sengketa. Fitur proses dan persidangan
dalam ODR bergantung kepada teknologi
yang dikembangkan oleh masing-masing
ODR, misalnya hanya menggunakan satu fitur
atau lebih (kombinasi). Begitupun dengan
pengambilan keputusan, fitur berperan dalam
proses dan substansi dari keputusan, misalnya
penggunaan putusan digital dari negosiasi/
mediasi para pihak atau musyawarah arbiter
atau penggunaan Adjusted Winner yang
menggunakan teori permainan (game theory)
dalam proses dan penentuan isi keputusan
pembagian harta dalam sengketa perceraian
keluarga di Australia.52
Dalam hal eksekusi, putusan ODR untuk
layanan mediasi dan negosiasi umumnya
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pelaksanaan putusan diserahkan kepada para
pihak. Berbeda dengan hal tersebut, putusan
arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang
lebih mengikat, namun pelaksanaan putusan
harus melalui pengadilan terlebih dahulu.
Eksekusi melalui jalur pengadilan harus
melalui penetapan pengadilan yang memakan
proses dan waktu.
Alternatif cara yang diterapkan dalam
eksekusi putusan ODR yang efektif salah
satunya adalah dengan menggunakan
metode chargebacks seperti yang diterapkan
oleh penerbit kartu kredit seperti bank dan
jasa pembayarannya seperti Visa dan Master
Card.53 Sebagaimana disebutkan dalam bagian
C.1. artikel ini, chargebacks merupakan cara

Arno Lodder & John Zeleznikow, loc.cit., p. 88.
Ibid., p. 74.
Lihat Ibid., p. 77-78. Lihat juga NYU, Adjusted Winner: an algorithm for fair division, http://www.nyu.edu/
projects/adjustedwinner/awprinterfriendly.htm, (diakses 25 April 2020). Adjusted Winner (AW) merupakan
algoritma yang dikembangkan oleh Steven J. Brams dan Alan D. Taylor untuk membagi barang atau harta antara
dua pihak seadil mungkin.
Pablo Cortes, op.cit., p. 70.
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yang digunakan untuk membalikkan transaksi
yang dilakukan dengan kartu kredit atau debit
ketika penggunaan yang tidak benar terjadi
atau ketika terjadi pelanggaran ketentuan
kontrak.54 Dengan metode ini pula, penerbit
kartu kredit atau debit dapat menolak
penggunaan fasilitas transaksi oleh pihak yang
kalah atau yang terkena eksekusi.55 Metode
seperti ini mungkin bisa dikembangkan lagi
dan diterapkan di Indonesia dalam konteks
ADR dan dalam tautan dengan eksekusi di
lembaga peradilan.

3. Regulasi dan Kelembagaan ADR
Indonesia telah mempunyai pengaturan
mengenai ADR melalui UU No. 30/1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (UU AAPS). UU ini meliputi
pengaturan mengenai penyelesaian sengketa
atau beda pendapat antar para pihak karena
hubungan hukum tertentu ataupun karena
kerugian yang timbul dari hukum hukum
tersebut.56 Arbitrase, konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli adalah
cakupan penyelesaian sengketa yang diatur
dalam UU AAPS. Begitupun, acara atau
prosedur yang berlaku dalam arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa serta
putusan
dan
pendaftaran/pelaksanaan
putusannya menjadi cakupan dari UU ini.57
UU AAPS telah menjadi basis pengaturan ADR
di luar lembaga peradilan di Indonesia.
Dalam kaitan antara UU AAPS dan ODR,
UU AAPS belumlah mencakup pengaturan
54
55
56
57
58
59
60

mengenai ODR. Walapun begitu, hal ini bukan
berarti ODR tidak dapat diimplementasikan.
Oleh karena perselisihan muncul dari
hubungan hukum yang biasanya berlandaskan
perjanjian, para pihak bebas untuk
menentukan pilihan forum dalam perjanjian
tersebut termasuk menggunakan ADR versi
daring alias ODR sebagai pilihan penyelesaian
sengketanya.58 Meski demikian, acara atau
prosedur yang berlaku tetap menggunakan
UU AAPS dan peraturan atau pedoman
lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa.
Selain UU AAPS, UU No. 11/2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana diubah dengan UU No. 19/2016
(UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No.
80/2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PP E-Commerce) juga
bisa memberikan basis hukum bagi
pengimplementasian
ODR
terutama
bagi e-commerce. Bahkan, berdasarkan
PP E-commerce, penyelesaian sengketa
e-commerce atau dapat dilakukan secara
elektronik melalui ODR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.59
Apa yang dimaksud dengan ODR
dalam PP E-commerce adalah ODR yang
diselenggarakan lembaga yang terakreditasi
atau melalui lembaga pemerintahan/otoritas
yang berwenang untuk itu dan ditunjang
oleh profesional penunjang seperti advokat
atau mediator.60 Pemilihan forum ODR
kembali kepada kesepakatan para pihak

Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, & Annalisa Yahanan, loc.cit., p. 69.
Pablo Cortes, op.cit.
Pasal 2 UU AAPS.
Lihat Pasal 6 dan Pasal 27-51 UU AAPS.
Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, & Annalisa Yahanan, loc.cit., hlm. 78.
Pasal 72 ayat (3) PP E-commerce.
Penjelasan Pasal 72 ayat (3) PP E-commerce.
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dalam melakukan transaksi secara elektronik.
Begitupun, pilihan hukum dan forum dalam
penyelesaian sengketa dalam hal e-commerce
lintas batas (cross-border e-commerce) juga
diserahkan kepada para pihak. Dalam hal
para pihak tidak melakukan pilihan hukum
dan forum ketika terjadi sengketa atau beda
pendapat, maka hukum dan forum yang
berlaku didasarkan kepada asas Hukum
Perdata Internasional (HPI).61
Dari aspek kerangka kelembagaan dalam
regulasi terkait ADR, penyelenggaraan ADR
di luar lembaga peradilan tersebar pada
lembaga ADR yang didirikan oleh pemerintah,
swasta, asosiasi, dan/atau sektor industri/
ekonomi tertentu. Lembaga pemerintah
yang menyelenggarakan ADR misalnya Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Lembaga swasta yang menjadi tempat ADR
secara umum yaitu Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI). Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
menjadi lembaga yang didirikan oleh sejumlah
asosiasi perbankan di Indonesia. Sementara
itu, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
(BAPMI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia

61

62

63

64
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(BMAI), Badan Arbitrase Perdagangan
Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI), dan
Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) adalah
contoh lembaga yang didirikan berdasarkan
sektor industri/ekonomi tertentu.
UU AAPS tidak memberikan pengaturan
lebih detail mengenai pembentukan lembaga
dan juga tugas, fungsi, serta wewenangnya.
Namun demikian, UU ini mengatur mengenai
kompetensi dan acara/prosedur yang
berlaku. Dari aspek kompetensi, lembaga
arbitrase mempunyai kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa atau beda pendapat
yang lebih luas yaitu tidak hanya mekanisme
arbitrase, namun juga mencakup mediasi,
konsiliasi,
negosiasi,
konsultasi,
dan
62
penilaian ahli. Namun, lembaga mediasi
tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan
mekanisme arbitrase.63 Dari aspek acara/
prosedur yang berlaku, lembaga arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa dapat
membuat peraturan terkait acara/prosedur.
Namun demikian, pemilihan acara/prosedur
tergantung kepada kesepakatan para pihak
sepanjang tidak bertentangan dengan UU
AAPS.64

Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) UU ITE jo. Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (2) PP E-commerce. Pada
saat tulisan ini dibuat, RUU Hukum Perdata Internasional yang akan menjadi regulasi penopang transaksi dan
hubungan hukum perdata yang sifatnya lintas batas atau transnasional sudah masuk dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2020-2024 untuk dilakukan pembahasan. Tentu saja, kehadirannya dinanti mengingat
potensi sengketa transnasional akan meningkat dan lembaga peradilan serta lembaga penyelesaian sengketa
akan terbantu apabila RUU HPI nanti disahkan. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat RI, Program Legislasi Nasional:
Prolegnas 2020-2024, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list (diakses 23 April 2020).
Hal ini tercermin dari Pasal 6 ayat (4) UU AAPS. Pasal tersebut menyatakan berikut: ”Apabila para pihak tersebut
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun
melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan
kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa untukmenunjuk seorang mediator.”
Hal ini terlihat dari Pasal 34 ayat (1) UU AAPS yang berbunyi: ”Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat
dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan
para pihak.” Dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya bisa
menyelesaikan sengketa dengan mekanisme arbitrase.
Pasal 31 jo. Pasal 34 UU AAPS.
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Eksistensi regulasi ADR dan E-commerce
menunjukkan
bahwa
ODR
sudah
mempunyai basis dukungan regulasi dalam
pelaksanaannya. Walaupun belum menopang
secara khusus mengenai pengaturan ODR,
perangkat aturan-aturan tadi bisa menjadi
acuan dalam membuat peraturan yang lebih
khusus dan detail mengenai ODR. Aturan
khusus ini bagaimanapun diperlukan untuk
mencapai tata kelola yang baik atas ODR
dan kelembagaannya. Dengan desain tata
kelola yang baik, ODR bisa menjadi pilihan
masyarakat atau publik dan menjelma
menjadi sarana terdepan dalam penyelesaian
sengketa para pihak.

4. Peluang dan Tantangan
Berkaca kepada situasi peningkatan
e-commerce di Indonesia dan kerangka
regulasi serta kelembagaan ADR dalam
mendukung terwujudnya ODR di Indonesia,
hal ini menunjukkan adanya peluang
sekaligus tantangan dalam penerapan ODR
dalam menyelesaikan sengketa transaksi
e-commerce. Peluang yang teridentifikasi
setidaknya adalah berikut ini:
a) Dukungan statistik, dimana terjadi aktivitas
e-commerce di Indonesia cukup besar.
Tercatat bahwa sebanyak 168,3 juta jiwa
pernah membeli barang secara daring pada
2019 dengan total nilai US$18,76 miliar.
Hal ini merupakan peningkatan signifikan
dari jumlah 107 juta jiwa dengan total nilai
US$9,536 miliar yang melakukan hal yang
sama pada tahun sebelumnya.65 Adanya
peningkatan transaksi e-commerce jelas

65
66
67

menunjukkan adanya potensi sengketa
yang akan muncul dari transaksi yang
bersangkutan;
b) Dukungan implementasi di dunia.
Dunia saat ini sudah seperti tanpa batas
dengan masifnya teknologi informasi
yang mendukung transaksi lintas batas.
Berbagai perusahaan e-commerce rintisan
(startup) bermunculan dalam memfasilitasi
transaksi
e-commerce
(marketplace
company). Mereka membangun koneksitas
bagi para pihak termasuk penjual dan
pembeli dalam bertransaksi secara lintas
batas (cross-border);
c) Dukungan regional. ASEAN mendorong
pembentukan ODR sebagai salah satu
keluaran (outcome) dari The ASEAN
Strategic Action Plan for Consumer
Protection (ASAPCP) 2016-2025 atau
Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk
Pelindungan Konsumen 2016-2025.66
Rencana Aksi ini mendorong pembentukan
ODR pada tingkat nasional terlebih dahulu
dan secara paralel sambil membentuk
jejaring ODR di tingkat ASEAN. Langkah
akhir dari rencana aksi terkait ODR
ini adalah membangun mekanisme
penyelesaian perselisihan dan investigasi
secara lintas batas;67
d) Dukungan regulasi. Kehadiran UU AAPS,
UU ITE, PP E-commerce dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya
menjadi basis awal bagi pembentukan ODR
di Indonesia sebagaimana dikemukakan
pada bagian sebelumnya.

Simon Kemp (2), loc.cit. Lihat juga Simon Kemp (1), loc.cit.
ASEAN, loc.cit.
Ibid.
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Sementara
itu,
tantangan
yang
teridentifikasi dalam mewujudkan ODR di
nusantara ini setidaknya adalah berikut ini:
a) Tantangan
teknologi,
akses,
dan
keterjangkauan. Sebagai negara besar
yang terdiri dari pulau-pulau, penggunaan
teknologi informasi di Indonesia masih
terkendala soal kewilayahan atau geografi
terutama dari sisi akses terhadap internet
dan keterjangkauan penduduk Indonesia
akan teknologi informasi.68 Skor indeks
konektivitas Indonesia adalah 61,4 dari
total 100 per 2018. Jumlah ini ternyata
lebih rendah dari negara tetangga seperti
Singapura (86,4), Thailand (67,9), Malaysia
(67,1), Brunei Darussalam (66,9), dan
Vietnam (64,6). Indonesia masih berada
dalam kategori transitioners.69
b) Tantangan literasi atas teknologi. Pada
2019, peringkat literasi digital Indonesia
berada pada posisi 56 dari 63 negara
dengan skor 48,39.70 Kita sangat jauh
tertinggal dari Singapura (peringkat ke3) dan Malaysia (peringkat ke-19) serta
berada di bawah Thailand (43) dan Filipina
(51).71 Tantangan ini memang menjadi
isu dan bahkan penerapan ODR dianggap
kompleks oleh para pihak termasuk
68
69
70
71
72
73

74

75
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mediator atau advokat serta tidak bisa
membaca emosional dan psikologi
para pihak dalam bersengketa kalau
menggunakan teknologi.72
c) Tantangan eksekusi putusan. Eksekusi
putusan perdata di Indonesia menun
jukkan jejak rekam yang buruk dimana
eksekusi perkara perdata terkenal sulit
meskipun putusan yang dihasilkan sudah
berkekuatan hukum tetap (in kracht).73
Bagi ODR, ini tantangan serius dimana
putusan ODR ada yang bersifat non
binding (tidak mengikat) selain putusan
yang sifatnya binding (mengikat);
d) Tantangan kelembagaan. Diperkenan
kannya pembentukan ODR oleh lembaga
swasta, asosiasi, dan sektor industri
berpotensi mendorong eksistensi forum
shopping74 yang dilakukan oleh para pihak
dalam memilih forum manakala forum tidak
disepakati pada awal perjanjian. Sengketa
bisa berpindah dari satu forum ke forum
lain yang berpengaruh kepada kepastian
hukum putusan sengketa.75 Putusan yang
diambil antara forum yang satu dan forum
lain atas kasus yang sama bisa berbeda
karena para pihak akan melihat ODR mana
yang bisa menguntungkan baginya.

GSMA, Connected Society: The State of Mobile Internet Connectivity 2019, London: GSAM, 2019, p. 41.
Ibid.
International Institute of Management Development, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, Lausanne:
IMD, 2019, p. 27.
Ibid.
Lihat Thomson Reuters, The Impact of ODR Techonology on Dispute Resolution in the UK, London: Thomson
Reuters, 2016, p. 11, 16, 17 & 19.
Alfeus Jebabun, et. al., Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia (Asesmen
Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia), Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi
Independensi Peradilan dan International Development Law Organization, 2018, hal. 69-74.
Sejumlah ahli menyatakan bahwa forum shopping merupakan tindakan pihak atau para pihak yang berusaha
membawa suatu sengketa dalam forum yang akan menguntungkan mereka atau tindakan untuk mencari tempat
yang paling menguntungkan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa. Lihat Markus Petsche, ”What’s Wrong
with Forum Shopping? An Attempt to Identify and Assess the Real Issues of a Controversial Practice,” 2011, The
International Lawyer 45(4) pp. 1006-1028, p. 1007-1008.
Ibid., p. 1017-1019.
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e) Tantangan
pelindungan
keamanan
sistem, kerahasiaan, dan data pribadi.
ODR
bagaimanapun
menggunakan
sarana internet dan teknologi informasi
lainnya dalam memfasilitasi pertukaran
dan penyimpanan data. Isu mengenai
kerahasiaan dan keamanan menjadi
tantangan mengingat apabila datadata bisa diretas dan bocor maka hal ini
bisa berdampak kepada isu keamanan
teknologi ODR itu sendiri dan pelindungan
data pribadi para pihak.76

5. Desain Pengaturan atas ODR atas
Sengketa E-Commerce
Berdasarkan apa yang sudah diuraikan
sebelumnya termasuk peluang dan tantangan
penerapan ODR di Indonesia, perlu untuk
mendesain atau merancang kerangka
pengaturan dan juga kelembagaan bagi ODR.
Sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian
dalam penyusunan hal ini setidaknya
meliputi: (1) bentuk peraturan/regulasi; (2)
kompetensi absolut dari penerapan ODR; (3)
pengembangan mekanisme ADR yang ada;
(4) koneksitas dengan lembaga peradilan dan
lembaga lainnya yang relevan; (5) eksekusi.
Dalam hal bentuk peraturan atau regulasi,
undang-undang merupakan bentuk ideal dari
pengaturan atas ODR di Indonesia. Pengaturan
ODR tidak perlu masuk dalam peraturan yang
khusus untuk itu, namun dilekatkan kepada
UU AAPS. Maksudnya, UU AAPS perlu diubah

76

77

dengan memasukkan elemen pengaturan
yang terkait dengan ODR. Perubahan UU
AAPS akan mencakup penyelesaian sengketa
arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa lainnya secara daring, termasuk
yang menyangkut pengembangan hukum
acara. Hukum acara idealnya diatur dalam
peraturan selevel undang-undang seperti
halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Het Herziene Inlandsch Reglement
(HIR) untuk acara perdata. Meski demikian,
penempatan ODR dalam undang-undang
tidaklah mudah. Apalagi, dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024,
perubahan UU AAPS tidak tercantum masuk
dalam agenda pembahasan legisasi DPR untuk
jangka menengah. Hal ini bermakna bahwa
perubahan UU AAPS baru bisa dilakukan
setelah 2024.
Agar ODR bisa terakomodasi, mekanisme
self-regulation yang selama ini sudah
dijalankan dan dikembangkan oleh lembaga
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
yang sebaiknya dimanfaatkan. Lembaga
tersebut dapat mengembangkan peraturan
terkait acara mediasi, arbitrase, dan/atau
ajudikasi untuk memfasilitasi ODR, termasuk
kode etik bagi pihak keempat yaitu programer
komputer yang akan mengembangkan sistem
dan mengetahui banyak hal dari administrasi
sengketa yang dikelola. Selain peraturan,
tentu saja sistem teknologi dan informasi
yang bisa mengakomodasi kebijakan lembaga

W. Jay Hunston, Jr., Practical Issues of Cybersecurity and Automated Computer Responses: Are there Concerns
with Privacy, Fairness, Etc. in Using an Online Platform?, Hunston ADR, 2 October 2018, https://hunstonadr.com/
confidentiality-security-and-odr/ (diakses 26 April 2020). Dalam tulisannya, Hunston menyebutkan bahwa Colin
Rule, seorang pendiri penyelenggara ODR terbesar dunia Modria, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa
meskipun terdapat standar etika soal kerahasiaan dan pelindungan data bagi mediator dan arbiter, namun tidak
ada standar etika dalam ODR bagi programer aplikasi dan komputer sehingga mereka berpotensi membocorkan
kerahasiaan dan data pribadi.
Ibid.
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arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
yang bersangkutan. Standar International
Council for Online Dispute Resolution (ICODR)
dapat menjadi acuan referensi dalam
mengembangkan kebijakan yang ada.77
Terkait dengan kompetensi absolut,
perubahan UU AAPS ataupun penerbitan
suatu regulasi baru dapat memungkinkan
lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa yang menggunakan ODR untuk
memperluas cakupan sengketa hingga
misalnya e-commerce. Penambahan satu
kompetensi absolut ini bisa diadopsi dalam
kebijakan lembaga yang bersangkutan dengan
mengacu kepad PP E-commerce.
Ketentuan atau peraturan acara/prosedur
pada UU AAPS dan peraturan lembaga masih
relevan untuk digunakan. Namun, perlu ada
ketentuan-ketentuan perubahan yang bisa
mengadopsi perkembangan dari ODR yang
diantaranya mencakup:
a) Pengaturan variasi fitur teknologi dalam
penanganan sengketa. Fitur ini baik
yang bersifat synchronous maupun
asynchronous.78 Fitur dengan tipe
synchronous diantaranya meliputi video,
audio, teks, obrolan (chat), dan kolaborasi
simultan atas dokumen (misalnya google

77

78
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docs yang bisa disunting bersama dari
jarak jauh). Sementara itu, fitur dengan
tipe asynchronous diantaranya meliputi
forum diskusi virtual dan surat elektronik.
Pengaturan variasi fitur teknologi mesti
sejalan dengan karakter penyelesaian
sengketa yang bersangkutan dari masingmasing lembaga.
b) Pengaturan mengenai mekanisme acara
secara daring terkait dengan pendaftaran
sengketa, pemanggilan para pihak,
persidangan, musyawarah mediator/
arbiter, putusan (award), hingga eksekusi.
Perlu
untuk
dibuka
kemungkinan
perpindahan penggunaan fitur oleh
para pihak dari model synchronous ke
asynchronous ataupun sebaliknya, namun
dengan tetap mengacu kepada alur
prosedur yang berlaku.
c) Pengaturan
keamanan
data
dan
perlindungan data pribadi. Penyelenggara
ADR yang menggunakan mekanisme ODR
harus mengadopsi pengaturan dalam UU
ITE, Peraturan Pemerintah No. 71/2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, PP E-commerce,
dan Peraturan Menkominfo No. 20/2016
tentang Perlindungan Data Pribadi dalam

Lihat International Council for Online Dispute Resolution, ICODR Standards, https://icodr.org/standards/,
diakses pada 29 April 2020. ICODR merupakan konsorsium nonprofityangg didirikan dengan badan huku
Amerika Serikat. ICODR lahir dari hasil ODR Forum Meetingdi Paris pada 2017. Konsil ini kemudian dikelola
dan dikembangkan oleh National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR) dan sejumlah grup
akademisi dunia yang ahli mengenai ODR. Lihat juga International Council for Online Dispute Resolution, About
ICODR, https://icodr.org/sample-page/, (diakses 29 April 2020).
Synchronous mengacu pada peristiwa dan proses yang terjadi secara simultan atau bersamaan atau memiliki
ketergantungan yang berkaitan dengan waktu atau peristiwa lain yang bergantung pada waktu. Dalam hal fitur
komputer, contohnya adalah sebagaimana disebutkan pada teks artikel di atas. Lihat Technopedia, Synchronous,
https://www.techopedia.com/definition/9603/synchronous, diakses pada 29 April 2020. Sementara itu,
Asynhcronous mengacu pada objek dan peristiwa yang mungkin terkait tetapi tidak terkoordinasi dalam waktu,
yang berarti tidak terjadi pada interval yang telah ditentukan. Peristiwa asinkron tidak memiliki ketergantungan
satu sama lain untuk memulai atau menyelesaikan sebelum yang lain dapat memulai atau menyelesaikan. Dalam
hal fitur komputer, contohnya adalah sebagaimana disebutkan pada teks artikel di atas. Lihat juga Technopedia,
Asynchronous, https://www.techopedia.com/definition/17757/asyncronous, diakses pada 29 April 2020.
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Sistem Elektronik terkait dengan keamanan
data dan perlindungan data pribadi.
Dalam hal koneksitas ODR dengan lembaga
peradilan dan terkait eksekusi putusan ODR,
sesungguhnya pengaturan ini sudah ada dalam
UU AAPS terutama terkait dengan eksekusi
putusan lembaga arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa. Namun demikian,
salah satu bentuk ODR adalah berupa online
settlement dimana penyelesaian sengketa
bisa dilakukan secara internal antara pelaku
usaha dan konsumen e-commerce. Hasil dari
online settlement sebaiknya bisa didaftarkan
untuk bisa dilakukan eksekusi dari hasil
tersebut. Pelaksanaan putusan ODR perlu
untuk diakomodasi dalam perubahan UU
AAPS dan/atau Peraturan Mahkamah Agung.
Mekanisme eksekusi ada baiknya juga
mengadopsi alternatif model chargebacks
atau metode lainnya yang berhubungan
dengan pemblokiran akun/dokumen tertentu
misalnya pajak, kendaraan bermotor, tanah,
dan rekening. Hal ini bisa memotong proses
dan waktu eksekusi. Kerja sama dengan
lembaga lain terkait tentu saja diperlukan
dan diperlukan pengaturan atas hal ini bagi
pelaksanaan putusan ODR.
Desain pengaturan ini merupakan
usulan yang bisa dipertimbangkan dalam
mengimplementasikan ODR di Indonesia.
Perubahan UU AAPS cukup sulit dilakukan
dalam jangka waktu yang pendek. Namun
demikian, praktik lembaga arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa selama ini,
praktik penyelesaian sengketa secara internal,
dan pengaturan sektoral (sektor jasa keuangan)
menunjukkan bahwa tanpa pengaturan
undang-undang
penyelesaian
sengketa
ini tetap bisa berjalan. Oleh karenanya,

dalam jangka pendek pengembangan ODR
dapat diatur secara self-regulation oleh
lembaga-lembaga tersebut dan juga pelaku
usaha sepanjang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada.

D. Penutup
Dari pembahasan yang sudah diuraikan
sebelumnya, penulis hendak menarik
kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian
sengketa berupa ODR diperlukan di
Indonesia
mengingat
perkembangan
transaksi e-commerce yang selalu meningkat.
Sejumlah
regulasi
sudah
mengatur
penerapan ODR yang diantaranya meliputi
UU AAPS dan PP E-Commerce. Regulasi lain
pun sudah ada untuk membantu dalam
mendukung penerapan ODR seperti UU ITE,
Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, dan Peraturan Menkominfo No.
20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Bahkan, pada tingkat regional The ASEAN
Strategic Action Plan for Consumer Protection
(ASAPCP) 2016-2025 dapat menjadi basis
pendorong penerapan ODR di Indonesia.
ODR perlu diatur secara khusus agar bisa
memberikan kepastian hukum penyelesaian
sengketa khususnya bagi e-commerce.
Bentuk yang ideal adalah undang-undang dan
menyasar kepada perubahan UU AAPS. Akan
tetapi, perubahan terhadap UU AAPS tidak
dapat dilakukan dalam waktu dekat karena
perubahan UU AAPS tidak masuk Prolegnas
2020-2024. Oleh karenanya, pengaturan
secara self-regulation oleh lembaga arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa bisa
dilakukan terlebih dahulu dalam jangka
pendek dan menengah untuk mengadopsi
ODR.
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Terlepas dari bentuk regulasi yang hendak
diadopsi, sejumlah pengaturan utama yang
sebaiknya mulai dipertimbangkan untuk
diterapkan adalah meliputi: (1) pengembangan
kompetensi absolut dari penerapan ODR;
(2) pengembangan mekanisme ADR yang
ada dengan mengadopsi ODR, temasuk
pengaturan atas penerapan variasi fitur
teknologi terhadap prosedur yang ada dan
pengembangan kode etik untuk pihak keempat
(programer komputer) serta perlindungan
data pribadi dan keamanan pengguna (user);
(3) koneksitas dengan lembaga peradilan dan
lembaga lainnya yang relevan terutama terkait
eksekusi; dan (4) pengembangan mekanisme
eksekusi alternatif.
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Abstrak
Berbagai macam bentuk HKI menciptakan banyak hukum untuk memenuhi Agreement on trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs). Salah satunya seperti pada hukum tentang desain industri. Dalam Perkembangannya,
permasalahan HKI tentang desain industri yang muncul yaitu berkaitan dengan User Interface atau UI. UI sendiri berfungsi
untuk menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. Kekosongan hukum yang
mengatur tentang UI mengakibatkan UI tidak dilindungi dalam hukum HKI Indonesia. Oleh karena itu penulisan ini akan
menjawab permasalahan tantangan pengaturan UI dalam UU Desain Industri dan perbandingan pengaturan di negara lain.
Metode penelitian yang digunakan adalah normative yang bersifat preskriptif. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa
apabila melihat konstruksi dan melakukan perbandingan hukum HKI dengan negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan
Inggris pengaturan UI terakomodir ada pada Aesthetic Impression, berbeda dengan Indonesia yang justru menjelaskan
fungsi menghasilkan produk namun tidak dijelaskannya tentang UI. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum
tentang UI perlu adanya perubahan UU Desain Industri agar perlindungan hukum terhadap Desain Industri khususnya UI
dapat terakomodir dan terjamin dengan baik, sehingga tidak adalagi kerugian pada karya intelektual Pendesain.
Kata Kunci: desain industri, user interface, aesthetic impression
Abstract
Various forms of IPR create a lot of laws to fulfil the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs). One is like on the law about industrial design. In this development, the problem of IPR about industrial design
that emerged is related to User Interface or UI. The UI itself serves to incorporate concepts from interaction design, visual
design, and information architecture. The void of law governing the UI resulted in the UI not being protected in Indonesia’s
IP Law. This writing try to answer the problem of regulation regarding UI protecton in Design Industry law and compare
it with other countries. The method ini this writing is normative prescriptive method. The result is at the construction and
doing comparisons of the law of IPR with other countries such as Japan, Malaysia, and the UK, the UI settings to Aesthetic
Impression, indifferent with Indonesia which precisely explains the ” function of producing products” but it does not explain
about the UI. Thus, to ensure the legal certainty about the UI need to change The Industrial Design Act, so the protection
of the industrial design in particular UI can be accommodated and assured, so it is not a disadvantage on the intellectual
work of the designer.
Keywords: industrial design, user interface, aesthetic impression
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A. Pendahuluan
Pembangunan hukum nasional diartikan
sebagai membangun ilmu atau konsep
tentang hukum.1 Bahwa Pembangunan hukum
sebagai pembenahan dan pembaharuan
hukum nasional yang sebagaimana tertuang
dalam agenda RPJMN, selalu dievaluasi
dan diproyeksikan kembali. Salah satu
agenda pembangunan hukum tersebut
adalah menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga.2 Dengan
komitmen tersebut pembangunan hukum
dapat
meningkatkan
kualitas
hidup
manusia dan masyarakat Indonesia, serta
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa lainnya. Pembangunan hukum
juga harus terintegrasi dan bersinergi dengan
agenda pembangunan bidang lainnya, disertai
dengan proses yang berkelanjutan.3 Seiring
dengan perkembangan jaman, hukum yang
bersifat dinamis harus mengikuti perubahan
tersebut dan bersiap untuk menyesuaikan
sekaligus mengatur hal-hal yang baru.4 Salah
satu bukti hubungan hukum dengan kemajuan
tersebut adalah berkembangnya hukum untuk
1
2
3

4
5
6
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karya cipta. Hingga saat ini, bahwa hak hanya
untuk menguasai tanah dan barang (harta/
kekayaan) oleh seseorang yang diakui dan
dihormati oleh pemerintah untuk melindungi
kepentingan dan kekayaan mereka.
Seiring dengan perubahan teknologi
konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami
perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan
kekayaan kedalam tiga kategori. Pertama,
sebagian besar masyarakat mengakui hak
kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi,
yang dikenal dengan in tangible things;
Kedua, kekayaan alam pengertian riil seperti
tanah dan bangunan; dan Ketiga, kekayaan
yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.5
Konsepsi HKI didasarkan pada pemikiran
karya intelektual yang dihasilkan manusia
dengan memerlukan pengorbanan tenaga,
waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan
tersebut menjadikan karya yang dihasilkan
memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang
dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka
mendorong kebutuhan adanya penghargaan
atas hasil karya berupa perlindungan hukum
bagi Karya Intelektual. Secara subtantif,
pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai
kekayaan yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia.6 Sehingga

Paisol Burlian, ”HKIkat Pembangunan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Payung Pancasila
Perspektif Islam”, Jurnal MIQOTVol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 1.
Lihat Bab VII Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019, hlm. 7-17.
Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun wilayah teritori
sesuai dengan tujuan ”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ndonesia”, harus dicegah
munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu
maka Pancasila harus dimasukkan sebagai landasanpolitik hukum agar hukum menjadi determinan terhadap
politik. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), hlm.70.
Ibid.
Carolyn Hotckis, International Law for Bisnis, (New York:McGraw-Hill, 1994), hlm. 304.
Bambang Kesowo, ”Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia”, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial
Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua HKIm Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang,
Tgl 20-24 Juni 1995, hlm. 206.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 295–309
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untuk menjamin pembangunan hukum untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga, Hak
Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut
dengan HKI juga merupakan bagian dari
pembangunan hukum di era masa kini.
Berbagai macam bentuk HKI menciptakan
banyak hukum untuk memenuhi Agreement
on trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs).7 Salah satunya
seperti pada hukum tentang desain industri.
Bahawa Desain Industri merupakan bagian
dari HKI yang berupa suatu kreasi tentang
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi
atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola
tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan
tangan.8 Singkatnya HKI tentang Desain
Industri berupa HKI bersifat seni sebagai hasil
intelektualitas yang dibuat oleh pendesain
atas hasil kreasinya. Dalam Perkembangannya,
permasalahan HKI yang muncul yaitu
berkaitan dengan User Interface atau UI. UI
sendiri berfungsi untuk menyatukan konsepkonsep dari desain interaksi, desain visual,
dan arsitektur informasi. Dengan menjadikan
UI sebagai obyek dalam HKI di dalam UU
Desain Industri menimbulkan pertanyaan

7
8
9

10
11

hukum seperti apakah UI termasuk kedalam
obyek HKI?. Mengingat Pasal 1 angka 1 UU
Desain Industri hanya menyebutkan secara
terbatas apa yang dimaksud dengan Desain
Industri itu sendiri. Pasal 1 angka 1 UU Desain
Industri hanya mensyaratkan bahwa Desain
Industri terpaut pada ”fungsi menghasilkan
produk,” dan User Interface tidak termasuk
hal yang mampu berhubungan/menghasilkan
”Produk Industri”.
Sebagaimana yang diketahui bahwa
pembuatan produk hukum tidak luput pada
politik hukum yang dibangun. Politik hukum
yang terjadi di Indonesia, sejak diundangkannya
UU Desain Industri, Indonesia mengadopsi
Locarno Agrement.9 Locarno Agrement pada
dasarnya adalah perjanjian Desain Industri
yang menetapkan klasifikasi internasional
untuk menggabungkan barang milik desain.10
Bahwa kantor yang kompeten dari negara
pihak pada persetujuan harus menunjukkan
dokumen resmi dan dalam publikasi apa
pun yang mereka miliki sehubungan dengan
deposit atau pendaftaran desain industri
jumlah kelas dan subkelas dari klasifikasi ke
mana barang yang menggabungkan desain
miliknya.11 Perjanian ini diadopsi oleh hukum
nasional meskipun negara tersebut tidak
menjadi bagian dalam Locarno Agrement.
Kalsifikasi Locarno, terdiri atas daftar kelas;
daftar abjad yang merupakan desain industri

Rahayu Kartini. ”Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HKI dalam Peraturan Perundang Undangan
HKI di Indonesia”, Jurnal HUMANITY, Vol. I No. 1, September, 2005. hlm. 45.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
PPPH Nasional, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri, hlm. 45,https://www.bphn.go.id/data/documents/Penyelarasan-NA-RUU-ttg-Desain-Industri.PDF
(diakses 20 April 2020).
WIPO Internasional, Ringkasan Locarno Agrement, https://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/
summary_locarno.html (diakses 20 April 2020).
Ibid.

Pembaharuan Undang-Undang Desain Industri: Tantangan Melindungi ... (Mohamad Rif’an dan Liavita Rahmawati)

297

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

dengan indikasi kelas dan sub-kelas; dan
catatan penjelasan.12
Dalam Locarno Agrement mengakui
bahwa UI merupakan bagian dari Desain
Industri, yang dicantumkan dalam klasifikasi/
kelas 14 sub class 04, tentang Graphical
user interfaces (computer screen layout).13
Sementara di dalam UU Desain Industri tidak
mengakomodirnya status tentang UI. Bahkan
UI tidak dikenal di dalam UU Desain Industri.
Sehingga, secara politik hukum, UU Desain
Industri yang mengadopsi Locarno Agrement
tidak dapat melindungi UI karena terbatas atas
nomenklatur pada Ketentuan Umum Pasal 1
angka 1, yang justru kondisi ini menghambat
pembangunan hukum di Indonesia. Apabila
UU Desain Industri mengacu pada Locarno
Agrement maka seharusnya di dalam UU
Desain Industri mengenal adanya UI dan diatur
pula pasal dan kelas tentang UI, pada faktanya
hal tersebut berkebalikan. Ketiadaan hukum
yang mengatur tentang UI mengakibatkan UI
tidak dilindungi dalam HKI Indonesia. Apabila
melihat konstruksi HKI di negara lain seperti
Jepang, Malaysia, dan Inggris pengaturan UI
terbatas pada Aesthetic Impression, berbeda
dengan Indonesia yang juga menambahkan
unsur ”fungsi menghasilkan produk” namun
tidak disebutkannya UI di dalam UU Desain
Industri.
Sehingga, untuk menjamin kepastian
hukum dan keselarasan hukum, perlu
Pembaharuan UU Desain Industri dalam
mengahadapi Tantangan untnuk Melindungi
User Interface melalui Komparasi Unsur
Aesthetic Impression yang terdapat dalam
12
13
14
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beberapa negara. Tulisan ini akan membahas
dua permasalahan secara mendalam, yakni
mengengai politik hukum UU Desain Industri
dalam menyikapi perlindungan User Interface;
dan peluang pembaharuan UU Desain Industri
melalui kacamata perbandingan hukum
dengan Negara Lain.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
hukum dengan metode hukum normatif yang
bersifat preskriptif. Dimana penulis menelaah
peraturan perundang-undangan yang relavan
dengan isu yang diangkat yaitu terkait
Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan
Melindungi User Interface Dan Komparasi
Unsur Aesthetic Impression. Adapun dalam
penulisan ini penulis didukung dan ditunjang
dengan bahan hukum primer, sekunder, serta
tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, di
dalam penelitian hukum umumnya dikenal
beberapa pendekatan penelitian, pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini yakni:
Pertama, Pendekatan Perundang-undangan
(statute-approach), yaitu dengan menelaah
peraturan Perundang-Undangan yang memiliki
keterkaitan dengan isu yang diangkat, seperti
UU Desain Industri.14 Kedua, Pendekatan
perbandingan
(comparative
approach),
dimana penulis melakukan komparasi atas
produk hukum yang ada pada beberapa
negara terkait dengan Desain Industri.
Ketiga, Pendekatan konseptual (conseptual
approach), yaitu dengan memperhatikan
beberapa konsep terkait dengan Desain

Article 1 Number 3 of Locarno Agrement: Establishing an International Classification for Industrial Designs, Signed
at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979.
Locarno Agrement Class 14 Sub-Class 04 about User Interfaces.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.
Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 295–309

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

Industri serta terkait dengan UI.15 Dalam hal
metode pengelolaan bahan hukum, penulis
menggunakan 3 (tiga) metode interpretasi,
yaitu Interpretasi Gramatikal, Interpretasi
Komparatif, dan Interpretasi Futuris.

C. Pembahasan
1. Politik Hukum Undang-Undang
Desain Industri dalam Menyikapi
Perlindungan User Interface
Lahirnya Undang-undang Desain Industri
di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya 2
(dua) alasan. Alasan pertama, terkait masalah
kewajiban Indonesia sebagai anggota World
Trade Organization (WTO) dan kedua, sebagai
perlindungan terhadap desain industri dari
penjiplakan, pembajakan atau peniruan.
Upaya perlindungan yang lebih komprehensif
tersebut diharapkan dapat menjadi faktor
pendorong untuk meningkatkan daya
kreativitas para pendesain dan sebagai
wadah untuk melahirkan para pendesain
yang produktif.16 Kebijakan ikut sertanya
Indonesia sebagai anggota World Trade
Organization (WTO) sebagai salah satu bukti
keseriusan Pemerintah dalam mendukung
sistem perekonomian bebas/terbuka yang
secara tidak langsung memacu perusahaanperusahaan untuk lebih meningkatkan
daya saing. Ratifikasi terhadap Agreement
Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan
Pembentukan
Organisasi
Perdagangan Dunia) mencakup Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (Persetujuan TRIP’s) melalui
pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun
l994. Kondisi tersebut telah mendukung
15
16

ratifikasi Paris Convention for the Protection
of Industrial Property (Konvensi Paris) dengan
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997
dan keikutsertaan Indonesia dalam The
Hague Agreement (London Act) concerning
the International Deposit of Industrial
Designs. Prinsip pengaturannya adalah
pengakuan kepemilikan atas karya intelektual
yang memberikan kesan estetis dan dapat
diproduksi secara berulang-ulang serta dapat
menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2
(dua) atau 3 (tiga) dimensi. Konsep pengaturan
desain industri ini kemudian dipertegas dalam
regulasi di Indonesia khususnya terhadap
Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU Desain
Industri.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri
menjelaskan bahwa ”Desain Industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi
atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
Ini berarti Perlindungan Hukum diberikan
pada bentuk luaran/tampilan luar (physical
appearance) yang memberi kesan estetis dan
bukan pada fungsi sebuah benda. Namun
kesan estetis ini bersifat umum. Kreasi Desain
Industri harus dipisahkan atau dibedakan dari
benda tersebut, karena desain merupakan
sebuah ”konsep” yang diterapkan pada
produk, barang, komoditas industri, atau

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,Bayumedia, 2007, hlm. 391.
Sukarmi, ”Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial”, Jurnal Pembaharuan Hukum
Volume III No. 1 Januari – April, 2016, hlm. 98.
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kerajinan tangan dan tidak melekat menjadi
satu dengan bendanya.17
Perlindungan hukum yang diberikan
terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan
untuk menstimulan aktivitas kreatif dari
Pendesain untuk terus-menerus menciptakan
desain baru dalam rangka perwujudan
iklim yang mampu mendorong semangat
terciptanya desain-desain baru. Pada
konsepnya Perlindungan Hak Desain Industri
didasarkan pada stelsel konstutif, yaitu
perlindungan yang diberikan oleh Negara
Republik Indonesia apabila diminta melalui
prosedur pendaftaran oleh pendesain,
ataupun badan hukum yang berhak atas
Hak Desain Industri tersebut. Namun dalam
praktiknnya, banyak pelaku usaha yang
segan untuk mendaftarkan Desain Industri
miliknya yang bentuk atau konfigurasinya
cepat berubah sesuai mode dan keinginan
dari konsumen. Kondisi demikian dipertegas
terkait unsur kebaruan, dalam Pasal 2
Ayat (1) menjelaskan bahwa ”Hak Desain
Industri diberikan untuk Desain Industri yang
baru.” Kondisi atas ketentuan ”yang baru”
ini berakibat bahwa perlindungan hukum
atas desain industri hanya akan diberikan
terhadap Desain Industri yang terdaftar,
sedangkan pendaftaran yang dimaksud harus
dilakukan oleh pendesain atas desainnya.
Sehingga, kondisi demikian memberikan
gambaran bahwa, Desain Industri yang
dihasilkan meskipun berasal dari basis desain
yang lama (di-update) tidak dianggap sebagai

17

18
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desain baru, akibat hukumnya pendesain
tidak memperoleh perlindungan hukum
berdasarkan
Undang-Undang
tersebut
apabila terjadi peniruan oleh pihak lain yang
beritikad buruk.
Apabila mengkaitkan dengan UI sebagai
Desain Industri yang cepat berubah, UU
Desain Industri di Indonesia dirasa tidak
dapat melindungi hal tersebut. Hal demikian
dikarenakan bahwa ketentuan pendaftaran
Desain Industri diberikan terhadap Desain
Industri ”yang baru.” Namun, terdapat
pertentangan dalam konsep penerapannya,
dimana
terdapat
perjanjian
Locarno
(Locarno Agreement) yang menjelaskan
detail klasifikasi Desain Industri. Meskipun
Pemerintah Indonesia tidak melakukan
ratifikasi atas perjanjian Locarno Agreement,
namun pemerintah hanya mengadopsi dan
menggunakan beberapa ketentuan dari
perjanjian tersebut untuk memberikan
kepastian hukum guna keperluan administrasi
pendaftaran desain industri saja. Hal tersebut
dilakukan sejak UU Desain Industri disahkan
Dibuktikan
dalam
hingga
sekarang.18
penjelasan Pasal 13 UU Desain Industri bahwa,
pemeriksaan desain industri sesuai dengan
perjanjian Locarno. Walaupun belum menjadi
anggota perjanjian tersebut, dalam praktiknya
Indonesia menggunakan perjanjian tersebut
sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.
Dengan meratifikasi sebagian kecil dari
Locarno Agreement, UU Desain Industri
masih menjadi cacat hukum dalam upaya

Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif dapat melaksanakan dan melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya. Subjek hak Desain Industri dapat meliputi: Pendesain atau yang menerima hak tersebut
dari Pendesain, dan Jika Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan
kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
Enny Nurbaningsih, Naskah Akademik Rancangan UU Desain Industri, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm. 147.
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perlindungan hukum bagi Pendesain. Hal
tersebut seperti tidak diakomodirnya hukum
mengenai UI, seperti yang dijelaskan di dalam
perjanjian yang menegaskan bahwa UI juga
merupakan bagian yang seharusnya tidak
terpisahkan dari Desain Industri. Sehingga
secara normatif UU Desain Industri masih
belum mampu melindungi secara maksimal
HKI Pendesain di Indonesia melalui UU Desain
Industri.
Dengan tidak terlepas dari pandangan
Teori Perlindungan Hukum, dimana Secara
konseptual, perlindungan hukum yang
diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan
hasil implementasi atas prinsip pengakuan
dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia yang bersumber pada
Pancasila dan prinsip negara hukum yang
berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum
pada hakekatnya bagi setiap orang berhak
mendapatkan perlindungan dari hukum.
Hampir seluruh hubungan hukum harus
mendapat perlindungan dari hukum, termasuk
hubungan orang tersebut (Pendesain) dengan
karya (desain) yang ia buat. Perlindungan
hukum bagi pendesain adalah dengan selalu
mendaftarkan karyanya setiap kali terdapat
perubahan. Karena perlindungan hanya
diakui pada desain yang telah terdaftar.
Namun, dengan terbatasnya perlindungan
desain industri yang hanya bersifat ”orisinal”
dan tidak diratifikasinya Locarno agreement
secara
menyeluruh
mengakibatkan
Perlindungan User Interface Design yang
cepat berubah ini (fast-moving) di Indonesia
masih belum optimal. Hal demikian secara
prinsipil dengan tidak diaturnya UI di dalam
UU Desain Industri yang sesuai (berdasarkan

19

Locarno agreemnet), UI tidak bisa menjadi
obyek hukum di dalam UU Desain Industri.
Akibatnya Hak atas Kekayaan Intelektual
Pendesain masih terciderai.

2. Peluang Pembaharuan UndangUndang Desain Industri dalam
Kacamata Perbandingan Hukum
Pada pembahasan terhadap peluang
Pembaharuan Undang-Undang Desain Industri
dalam Kacamata Perbandingan Hukum
setidaknya diawali dengan pemahaman
terhadap teori perlindungan hukum oleh
Philipus M Hadjon bahwa ”perlindungan
akan harkat dan martabat, serta pengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki
oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dari kesewenangan.”19 Apabila
dikaitkan dengan relevansi pada teori tersebut
mengarahkan pada kebutuhan serangkaian
norma terhadap berbagai aspek agar mampu
dilindungi oleh hukum. Termasuk pula UI yang
perlu dilindungi melalui UU Desain Industri.
Belajar dari pandangan M. Hadjon
tersebut mengarahkan pada kondisi dimana
”Hukum wajib memberikan perlindungan
hak-hak Desain Industri dari sesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak
tersebut.” Hak yang relevan dalam kacamata
hukum pada tulisan ini jelas mengarahkan pada
Hak Atas Desain Industri. ketika UI dirasa tidak
mampu dilindungi melalui hukum yang ada di
Indonesia (UU Desain Industri) dikarenakan
pada pembahasan sebelumnya UI tidak bisa
dilindungi melalui UU Desain Industri yang
berlaku di Indonesia dengan alasan bahwa
model perlindungan yang diberikan oleh UU
Desain Industri bertitik fokus pada Kebaruan,

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.
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bukan Orisinalitas sehingga perihal UI sebagai
Desain Industri yang cepat berubah dirasa
tidak dapat dilakukan perlindungan. Tidak
sampai situ, perlindungan atas sifat UI sebagai
hal desain yang cepat berubah merupakan
persoalan lawas yang melibatkan politik
pembentukan Hukum berdasarkan TRIPs.
Namun menjadi pertanyaan kembali, apakah
UU Desain Industri mengakui UI sebagai
bagian dari Desain Industri.
Pertanyaan demikian timbul dikarenakan
UI tidak memiliki keterlibatan untuk
menghasilkan produk sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU desain
Industri bahwa ”suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi
atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
Unsur demikian menjadi pertanyaan apakah
menjadi keharusan dalam pengaturan Desain
Industri, sehingga kaitannya dengan bentuk
UI tidak dapat dilindungi melalui UU Desain
Indusri karena tidak memiliki relevansi untuk
menghasilkan suatu produk. Hal demikian
dikarenakan pada konsepnya UI tidaklah

merupakan desain aplikasi yang merujuk
khusus terhadap output dari sebuah aplikasi.
UI merupakan bagian dari aspek ”Aesthetic
Impression” agar User dalam sebuah aplikasi
merasa nyaman untuk mengoperasikan
aplikasi tersebut.
Atas upaya menegaskan bahwa UI dapat
menjadi bagian dari Desain Industri dengan
cara perubahan/penyesuaian pengertian
Desain Industri dalam UU Desain Industri,
ini dapat dilihat terhadap perbandingan dari
beberapa negara lain. Dalam pandangan
singkat penulis ternyata perbandingan yang
dihasilkan tidak hanya mampu melindungi
Desain Industri yang cepat berubah. Namun
juga mampu mengklasifikasikan bahwa
UI merupakan bagian dari Desain Industri
melalui penjelasan Pasal tentang Desain
yang dirumuskan. Ketentuan Pasal tersebut
apabila dilihat dalam Hukum NegaraNegara lain menerjemahkan bahwa Desain
Industri hanya sebatas atas unsur estetik,
tidak menyinggung terhadap hasil produksi,
berbeda dengan Hukum Di Indonesia melalui
UU Desain Industri yang menekankan pula
bahwa Desain Industri harus menyinggung
terhadap hasil produksi. Hal demikian dapat
dilihat di dalam beberapa hukum di negaranegara yang menerapkan Perjanjian Locarno /
Locarno Agreement seperti:

Tabel 1 Perbandingan Pengertian Desain Industri
Negara
Indonesia

302

Pengaturan
UndangUndang Nomor
31 Tahun 2000
Tentang Desain
Industri

Pasal
Pasal 1 angka (1)
”suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.”
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Inggris

United
Kingdom
Registered
Design Act
1949

Pasal F1 1 angka (2)
sign means the appearance of the whole or a part of a product resulting
from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape,
texture or materials of the product or its ornamentation.

Australia

Australian
Design Act of
2003

Part 2, No. 5 Design, in relation to a product, means the overall appearance
of the product resulting from one or more visual features of the product.

Jepang

Design Act
(Act No. 125 of
1959)

Article 2 (1) ”Design” in this Act shall mean the shape, patterns or colors,
or any combination thereof, of an article incl uding a part of an article,
which creates an aesthetic impression through the eye

Sumber: bahan Hukum Primer, diolah 2020.

Berdasarkan pada tabel diatas, diperlukan
perubahan atas pengertian dari Desain
Industri, seperti:
a) UU Desain Industri di Indonesia tidak
hanya mengatur terkait dengan unsur
susunan dari Desain Industri, namun
juga mengatur tentang unsur estetis, dan
ketentuan bentuk (2D/3D), serta ketentuan
Penerapan Desain (menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan)
b) Berbeda dengan negara seperti Inggris,
Australia, dan Jepang, ketiga negara
tersebut memberikan makna terkait unsur
desain dan sifat dan fungsi dari Desain
(estetika), namun tidak mengatur Fungsi
Dari Desain seperti keharusan untuk
mampu menghasilkan Produk, Barang/
Komoditas Industri lainnya
Terhadap subtansi dalam UU Desain
Industri di beberapa negara menekankan
pada fungsi dari sebagai pendukung aspek
keindahan (aesthetic impression). Konstruksi
atas aesthetic impression ini jelas kiranya
tercermin dalam Design Act pada negara
Jepang, atau disebutkan pada beberapa UU
seperti di Inggris yang terfokus pada ”the
appearance of the whole or a part of a product”.

Tekanan atas konsentrasi aesthetic impression
mengimplikasikan bahwa paradigma di dalam
desain industri mampu menafikkan beberapa
unsur sebatas ”menghasilkan produk.”
Karenanya perbandingan di dalam beberapa
UU diatas menerangkan bahwa desain industri
didasarkan pada desain yang menyusun
bentuk, pola, warna atau kombinasi semuanya
terhadap fungsi memberikan unsur estetik/
keindahan/penampilan.
Konstruksi norma pada negara-negara
seperti Jepang, Australia, Malaysia dan Inggris
jauh berbeda dengan kondisi eksisting norma
di Indoensia yang pada Pasal 1 angka (1)
menyebutkan bahwa desain Industri adalah
”suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi
atau dua dimensi, serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
Selain kekaburan atas frasa ”produk” yang
perlu dilakukan interpretasi dengan perluasan
makna, masuknya unsur ”dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan”
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menjadikan Desain industri di Indonesia
terbatas atas perlindungannya. Hal tersebut
dikarenakan relasi untuk menghasilkan suatu
produk adalah hal mutlak yang harus ada di
dalam Desain Industri untuk dapat dilindungi.
Atas kondisi demikian justru bertentangan
dengan konstruksi pada perjanjian Locarno
(Locarno Agreement) tentang detail klasifikasi
Desain Industri sebagaimana telah disinggung
di pembahasan sebelumnya. Dalam perjanjian
Locarno tersebut secara tegas menyebutkan
bahwa pada sub-class 14-04 yang membahas
tentang ”screen displays and icons.” Dengan
menegaskan bahwa Graphical user interfaces20
adalah bagian dari Desain Industri. Sehingga
pada dasarnya apabila melihat perkembangan
kelas di Perjanjian Locaro, beberapa bentuk
dari Desain Industri justru tidak dapat
dilindungi karena bertentangan dengan
nomenklatur yang diberikan berdasarkan
Pasal 1 UU Desain Industri yang menegaskan
bahwa desain industri wajib memiliki unsur
”dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.”
Meskipun sebenarnya, di dalam Rancangan
Undang-Undang Desain Industri telah
dilakukan perubahan dengan menghapus
unsur ”dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri,
atau kerajinan tangan.” Sehingga isi dari

20

21
22
23
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pasal 1 RUU Desain Industri kedepannya
menjadi ”tampilan luar dari sebuah produk,
baik secara keseluruhan maupun sebagian,
yang mempunyai kesan estetik dengan
fitur 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi.”21
Namun, kembali kepada analisa Desain User
interface yang memiliki Unsur yang cepat
berubah dalam UU Desain Industri. Peluang
untuk dinormakan berdasarkan pada kondisi
perbandingan terhadap Produk hukum di
negara lain disertai dengan eksistensi RUU
Desain Industri menjadi titik terang untuk UI
agar diatur didalamnya.
Apabila melihat perlindungan UI tidak
dilakukan dalam UU Desain Industri, penulis
dapat beranjak pada UU Paten Amerika
(The Patent Act) dalam Pasal 35 U.S.C §
171) yang menyinggung terkait materi
muatan Graphic User Interface.22 Pada
pengaturan paten Amerika dalam (35 U.S.C
§ 171) Patent Act menjelaskan bahwa: ”The
Patent act enables a protection to any new,
original, and ornamental design for and
article of manufacture”.23 Diperkuat dalam
UIdelines for Examination of Design Patent
Applications For Computer-Generated Icons
II, yang menyebutkan Bahwa: ”graphical
user interfaces are eligible for design patent
protection, if an application claims a computer
generated can shown on a computer screen,
monitor, other display panel, or a portion

Dalam https://www.wipo .int/classifications/ locarno/ locpub/en/fr/?class _number =14&explanatory_
notes=show&id_ numbers= show&lang =en&menulang=en&mode=loc&notion=&version=20190101, online,
diakses pada 20 Februari 2020.
Dalam Lampiran Naskah Akademik RUU Desain Industri, hlm. 231.
Pavel Koukal, ”Graphical User Interfaces And Their Protection In The European Union”, Horizons in Computer
Science Research, Nova Science Publishers, 2018, hlm. 154-155.
Dalam isi lengkapnya Pada Chapter 16, Article 171 of United States Code Title 35 – Patents, yaitu ”Whoever invents
any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the
conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to
patents for designs, except as otherwise provided.”

Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 295–309

Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

thereof”. Dilain sisi, perlu dibedakan pula
antara Program Website, Layout, dan Graphic
User Interface berdasarkan pendekatan
konseptual atas beberapa literaur24 dimana:

UU Desain Industri, di Amerika UI merupakan
bagian yang dilindungi dalam lingkup
hukum Paten. Di lain sisi, perbandingan
atas konstruksi hukum atas pengaturan di

Tabel 2 Komparasi Konsep Website, Layout, dan UI dalam Pendekatan Konseptual
No.

Nama

Komposisi

Penerapan

Perlindungan

1.

Program
Website

Pada Link/Url,
Komposisi Warna,
Layout atau Tata
Letak, Konten dalam
Website, serta Logo
yang tercantum.

Konten Dinamis,
bersinggungan
dengan URL
dan Kode HTML
pada Komputer,
berhubungan
dengan Internet

Copyright (US/Indo)

2.

Layout

Merupakan bagian
dari Website, dibentuk
dalam kode HTML

Nihil

Copyright (US/Indo)

3.

Graphic
User
Interface

Merupakan unsur
yang lanjutan
yang memberikan
kenyamanan atas
proses tatap muka
dengan website
dengan bantuan dari
bentuk dan komposisi
yang terstruktur
secara fungsional pada
serangkaian kode
HTML

Fitur-fitur
fungsional dan
sistematis dalam
Aplikasi dan
Website

Paten/Copyritght (di US, dalam masa
perdebatan karena komposisinya yang
kompleks dan berpotensi menjadi bagian
intergral dari berbagai konten dan produk
digital terhadap banyak perangkat lunak
seperti Smartphone). Namun, dalam
tulisan Pavel Koukal menyebutkan bahwa
UI di Amerika dapat dilindungi melalui
Hukum Paten karena hukum paten di
Amerika menyinggung tentang UI.25
Di Indonesia, UI tidak sepenuhnya
memiliki karakteristik layaknya Desain
Industri namun berdasarkan pada
perjanjian Locarno, UI dapat didaftarkan
sebagai bagian dari Desain Industri.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2020

Pada Tabel Perbandingan diatas terlihat
jelas bahwa Pengaturan Graphic User interface
Design di Indonesia dan Amerika memiliki
payung hukum yang berbeda. Ketika UI di
Indonesia memiliki potensi dilindungi melalui

24

25

Amerika dalam pandangan penulis memliki
kemampuan memberikan kepastian hukum.
Apabila melihat konstruksi hukum dari
Paten Act Amerika yang melindungi secara
new dan original, sehingga komponen

Dalam Sara Anne Hook, ”Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps,
and UIs”,Indiana University School of Informatics and Computing,https://pdfs. semanticscholar. org/4b5b/
aab28723b51918bca4008c7 6cfab 409b8f6f.pdf, (diakses pada 19April 2020).
Ibid., Pavel Koukal, hlm. 144.
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yang mudah berubah seperti UI mendapat
payung hukumnya. Dilain sisi, terkait dengan
perbandingan pengaturan Graphic User
interface Design khususnya untuk melihat
gambaran bagaimana perlindungan UI yang
cepat berubah dapat dilihat dalam bagan
berikut:
No.

Materi

Paten. Melalui adopsi beberapa negara yang
telah dipaparkan pada pembahasan, maka
seharusnya UI memiliki peluang untuk dapat
menjadi Obyek Perlindungan Desain Industri
di Indonesia melalui perubahan UU Desain
Industri. Hal demikian perlu diperhatikan
oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya

Amerika

Indonesia

Keterangan

Definisi dari UI

-

-

Baik Amerika maupun Indonesia
tidak memberikan batas atas
definisi yang jelas terkait dengan
User Interfaces

Hak yang
dapat Melekat
terhadap UI

Paten, hal demikian
dikarenakan
perlindungan terhadap
sebuah desain di
Amerika dirangkum
dalam payung hukum
berupa hukum paten
(Patent Law/Patent
Act)26

Hak Desain
Industri

Perihal
Indonesia
dapat
dilakukan pendaftaran UI berupa
desian industri, hal demikian
diperlukan
pula
beberapa
penyesuaian yang salah satunya
adalah dilakukan penyesuaian
pengertian dari Desain Industri
itu sendiri.

Pengakuan UI

Diakui sebagai bagian
dari Paten

Diakui dalam
Perjanjian
Locarno,
namun tidak
memenuhi
unsur Desain
Industri yang
tegas.

Di Indonesia, Hal demikian
dikarenakan pada pengertian
dari Desain Industri menegaskan
terkait dengan Desain Industri
merupakan hal yang bertujuan
membuat /fungsi dari produk,
bukan sebagai unsur estetik dari
produk itu sendiri.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2020

Jelas kiranya bahwa UI merupakan
bagian dari Desain Industri, berdasarkan
perbandingan hukum terkait UI dan Desain
Industri di beberapa negara seperti Jepang,
Inggris, Australia, dan Amerika. Negaranegara tersebut mampu memberikan peluang
bagi UI untuk dilindungi melalui sektor
hukum Desain Industri atau sektor Hukum

26
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melakukan perlindungan Graphic User
interface Design yang cepat berubah
(fast-moving), diantaranya adalah dengan
melakukan penyesuaian dan perubahan Pasal
1 angka 1 UU Desain Industri.
Apabila melihat hasil perbandingan
dengan negara Amerika, pilihan untuk
mengikuti skema Negara Amerika dimana

Lihat Pasal 171 United States Code Title 35about Patents.
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negara tersebut melindungi Desain Industri
melalui UU Paten (Paten Act), dirasa tidak
efesien untuk dilakukan untuk di Indonesia.
Dikanrenakan
selain
latar
belakang
dibentuknya UU Desain Industri berdasarkan
TRIPs yang mengakomodir bahwa Desain
Industri dilindungi melalui UU Desain
Industri, terdapat pula Perjanjian Locarno/
Locarno Agreement dimana dalam Perjanjian
Locarno yang meskipun Indonesia tidak
meratifikasi perjanjian tersebut, di dalam
Perjanjian Locarno UI diklasifikasikan sebagai
bagian dari Desain Industri. Apabila Indonesia
ingin melindungi UI dalam UU Paten Seperti
Amerika, maka dalam pandangan penulis
itu dirasa tidak efesien dikarenakan sejak
disahkannya UU Desain Industri, Indonesia
mengikuti subtansi dan klasifikasi desain
industri berdasarkan Perjanjian Locarno dan
berbeda dengan Amerika.
Lebih lanjut perihal perjanjian Locarno
/ Locarno Agreement yang difokuskan oleh
penulis agar selaras dengan konstruksi
pada peraturan perundang-undangan yang
teratifikasi oleh Indoensia seperti TRIPs perlu
dilakukan Harmonisasi. Titik dalam pandangan
Hаrmonisаsi perаturаn perundаng-undаngаn
dаpаt diаrtikаn sebаgаi suаtu proses
penyeӏаrаsаn аtаu penyerаsiаn perаturаn
perundаng-undаngаn yаng hendаk аtаu
sedаng disusun, аgаr perаturаn perundаngundаngаn yаng dihаsiӏkаn sesuаi prinsipprinsip hukum dаn perаturаn perundаngundаngаn yаng bаik.27 Dalam konsepnya,
Usaha
untuk
melakukan
harmonisasi
sistem hukum berkenaan dengan terjadinya

27
28

ketidakseimbangan antara perbedaan unsurunsur sistem hukum, dapat dilakukan dengan
cara menghilangkan ketidakseimbangan dan
melakukan penyesuaian terhadap unsurunsur sistem hukum yang berbeda itu.
Secara konseptual, sistem hukum dapat
dilakukan secara keseluruhan yang akan
melibatkan mata rantai hubungan tiga
komponen sistem hukum, yaitu substansi
hukum (legal substance), struktur hukum
beserta kelembagaannya (legal structur)
dan kultur hukum (legal culture), atau salah
satu bagian dari mata rantai hubungan dari
tiga komponen sistem hukum tersebut.28
Konsekuensi implementasi teori ini terhadap
ratifikasi Locarno Agreement di Indoensia
adalah:
a) Legal Subtance, mengarahkan terhadap
penyesuaian klasifikasi kelas dalam
Desain Industri di dalam UU Desain
Industri Indonesia kedepannya. Selain
itu, rekonstruksi terhadap beberapa
pasal agar mampu selaras dan sinkron
terhadap klasifikasi Kelas dalam Locarno
Agreement juga dibutuhkan. Hal demkian
mengarahkan
terhadap
perubahan
UU Desain Industri yang salah satunya
menyangkup Perubahan Pasal Pengertian
(Pasal 1 angka 1) dan Pasal terkait dengan
Pendaftaran Desain Industri.
b) Legal Structure, mengarahkan terhadap
penyesuaian beberapa struktur kelem
bagaan Dirjen Kekayaan Intelektual
secara praktikal untuk menggunakan dan
memahami Locarno Agreement sebagai
bagian yang setara dengan UU Desain

Risky Diаn Novitа Rаhаyu Rochim, Hаrmonisаsi Normа-Normа Dаӏаm Perаturаn Perundаng-Undаngаn tentаng
Kebebаsаn Hаkim, Jurnаӏ Iӏmiаh, Mаӏаng: Universitаs Brаwijаyа, 2014, hӏm. 7.
Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan, Jurnal Hukum. No. 27 Vol.11 September
2004, hlm 87.
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Industri kedepannya. Legal Structure, juga
tidak menafikkan dinamisasi dari kelas
dalam Locarno Agreement untuk selalu
disesuaikan oleh lembaga negaraa yang
membidangi Kekayaan Intelektua (KI).
c) Legal Culture, mengarahkan pada
kerangka budaya masyarakat sebagai
subyek pemegang Hak atas Kekayaan
Intelektualnya terutama pada aspek
Hak Desain Industri terhadap UI. Hal ini
berimplementasi bahwa setiap creator
dalam Aplikasi Gawau secara sederhana
mampu melindungi hasil desainnya secara
digital yang terenskripsi dalam bentuk
tampilan.

D. Penutup
Politik Hukum Undang-Undang Desain
Industri dalam Menyikapi Perlindungan User
Interface diawali dari masalah kewajiban
Indonesia sebagai anggota World Trade
Organization (WTO) melalui Ratifikasi
terhadap Agreement Establishing the World
Trade Organization yang mencakup TRIP’s
Agreement melalui pengesahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1994. Melalui
konstruksi ratifikasi tersebut perlindungan
terhadap desain industri dari penjiplakan,
pembajakan atau peniruan kiranya dapat
ditangani melalui UU Desain Industri.
Namun, nyatanya UI tidak bisa menjadi obyek
hukum di dalam UU Desain Industri karena
keterbatasan pemilihan konsep perlindungan
yang dipilih di Indonesia berdasarkan TRIP’s.
Kondisi demikian dapat ditangani melalui
Harmonisasi UU Desain Industri dengan
Locarno Agreement, sebagaimana hasil
perbandingan hukum terkait UI dan Desain
Industri di beberapa negara, dimana negara
tersebut mampu memberikan peluang bagi UI

308

untuk dilindungi melalui sektor hukum Desain
Industri (Desain terfokus terhadap Aesthetic
Impression) atau sektor Hukum Paten
(Amerika). Konsekuensi logis atas ratifikasi
Locarno Agreement tersebut mengarahkan
pada Harmonisasi Hukum pada setiap level
sistem hukum seperti substansi hukum
(legal substance), struktur hukum beserta
kelembagaannya (legal structur) dan kultur
hukum (legal culture).
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Abstrak
Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan
di Indonesia. Sebagai hal yang baru, ETLE terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE
dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan
dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam
pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku
di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Pendekatan yang
digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan
dan pustaka yang terkait dengan penerapan ETLE dan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keberadaan ETLE sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini.
Selain itu, hukum lalu lintas jalan Indonesia juga relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme baru
dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa catatan hukum penting yang
perlu diperhatikan.
Kata Kunci: penegakan hukum elektronik, hukum lalu lintas jalan, pembangunan hukum
Abstract
The implementation of ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is a new method in the enforcement of road traffic law in
Indonesia. As a new method, ETLE continues to experience improvements and improvements. Moreover, ETLE is developed
in the existing road traffic law regime, so that there can be certain contact with other legal aspects in road traffic law
enforcement. This research tries to explain existence of ETLE in the development of Indonesian road traffic law in the
digital era and compatibility of road traffic laws in Indonesia responding to ETLE as a new mechanism in road traffic law
enforcement. This research uses the normative-legal method, by analyzing secondary data in the form of laws and libraries
related to the application of ETLE and road traffic law in Indonesia. The results indicate that the existence of ETLE is in
line with the direction of the development of Indonesian national law, especially in the current digital era. Indonesia’s
road traffic law is founded relatively compatible with the application of ETLE as a new mechanism in road traffic law
enforcement in Indonesia. However, some legal aspect need to be addressed.
Keywords: electronics law enforcement, road traffic law, law development
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A. Pendahuluan
Hukum lalu lintas jalan dalam hukum
positif Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Lalu
Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di
Ruang Lalu Lintas Jalan,1 yaitu prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan,
orang, dan/atau barang yang berupa Jalan
dan fasilitas pendukung.2 Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa substansi dari
hukum lalu lintas jalan adalah hukum yang
mengatur gerak pindah orang dan/atau
kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa
jalan. Oleh karena itu, menjadi wajar bila
lingkup hukum lalu lintas jalan bukan semata
terkait gerak pindah itu sendiri, namun
terkait entitas-entitas yang melakukan gerak
pindah di jalan juga diatur oleh hukum lalu
lintas jalan itu sendiri, yaitu orang dan/atau
kendaraan. Hal tersebut diwujudkan misalnya
dengan pengaturan untuk pejalan kaki,3
pengaturan standarisasi kompetensi orang
yang mengemudikan kendaraan,4 pengaturan
persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan,5
serta pengaturan registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor.6
Selain mengatur mengenai gerak pindah
dan entitas-entitas yang melakukan gerak
pindah di jalan, hukum lalu lintas jalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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juga mengatur perbuatan-perbuatan yang
diancam sebagai pelanggaran hukum. Dalam
UU LLAJ setidaknya membuat dikotomi
pelanggaran hukum dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
(a) pelanggaran hukum administratif; dan
(b) pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran
hukum administratif yang diancam dengan
sanksi administratif, meliputi: (a) pelanggaran
ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor;7 (b) pelanggaran
ketentuan mengenai izin mengemudi;8 (c)
pelanggaran ketentuan mengenai analisis
dampak lalu lintas;9 dan (d) pelanggaran
ketentuan mengenai angkutan umum.10
Adapun untuk perbuatan-perbuatan yang
dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana
dan diancam dengan sanksi pidana diatur
tersendiri dalam Bab Ketentuan Pidana dalam
UU LLAJ.11
Dengan memahami konstruksi pengaturan
dalam lingkup hukum lalu lintas jalan di
atas, menarik untuk kemudian mencermati
mengenai penegakan hukum lalu lintas jalan,
khususnya dalam konteks revolusi industri 4.0
dengan titik tumpu penggunaan data sebagai
basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.
Dalam konteks kekinian, Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) telah menginisiasi
program ETLE atau Electronic Traffic Law
Enforcement sebagai terobosan dalam rangka

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 131-132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 77-91 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 64-76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 91-92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 136 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 199, 218, dan 244 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 273-317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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penegakan hukum lalu lintas jalan secara
elektronik. Program yang telah diuji coba
pada beberapa Kepolisian Daerah (Polda)
menarik untuk ditelaah kompatibilitasnya
dalam hukum lalu lintas jalan Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
penelitian ini berfokus pada permasalahan
keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum
lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital
dan kompatibilitas hukum lalu lintas jalan
yang berlaku di Indonesia merespons ETLE
sebagai mekanisme baru dalam penegakan
hukum lalu lintas jalan.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif,12 dengan menggunakan bahan
pustaka, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum
yaitu: (1) bahan hukum primer yang terdiri
dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau
peraturan dasar, serta peraturan perundangundangan; dan (2) bahan hukum sekunder
adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum
primer berupa literatur, artikel jurnal, dan juga
hasil penelitian yang relevan.13 Pengambilan
data dilakukan dengan studi pustaka terhadap
buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan

12
13
14

15

16

perundang-undangan yang relevan. Analisis
data dilakukan secara deskriptif kualitatif
untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini.

C. Pembahasan
1. Penerapan ETLE di Indonesia:
Pembangunan Hukum Lalu Lintas
Jalan Indonesia dalam Era Digital
Sebelum menganalisis penerapan ETLE
sebagai wujud pembangunan hukum lalu
lintas jalan Indonesia dalam era digital,
perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman
mengenai apa yang dimaksud dengan
pembangunan
hukum.
Pembangunan
hukum memiliki inti pada pembuatan dan
pembaruan terhadap materi-materi hukum
agar dapat sesuai dengan kebutuhan.14 Pola
pembangunan hukum adalah pembenahan
atau penataan ke dalam untuk memenuhi
cita hukum dalam UUD.15 Namun demikian,
selama ini ada satu hal yang terlupa dalam
rangka pembangunan hukum nasional, yakni
”peta pembangunan hukum” yang sulit dibuat
namun sangat mendasar karena tanpanya
sangat sulit menentukan posisi hukum dalam
pembangunan.16

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), hlm. 13.
Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 9. Bandingkan dengan Mochtar
Kusumatmadja, Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional (Bandung: Binacipta, 1986), hlm.
3. Lihat juga Danang Risdiarto, ”Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan
Nasional”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 2 (2017), hlm. 178.
Satjipto Rahardjo, ”Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”, Jurnal Perspektif Volume 2
Nomor 2 (1997), hlm. 7. Bandingkan dengan Solly Lubis, ”Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan
pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan
Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).
Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.
14. Lihat juga Ilham Yuli Isdiyanto, ”Menakar ”Gen” Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum
Nasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3 (2018), hlm. 590.
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Pembangunan hukum diupayakan untuk
menemukan sarana yang ampuh untuk
membangun masyarakat ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa sistem hukum nasional
yang baik, dalam hal kebenaran isinya
maupun dalam kekuatan penegakannya, itu
akan dapat memaksa warga masyarakat (yang
berstatus warga negara) untuk bertingkah
laku seperti yang diperintahkan oleh hukum
negara, dan bukan hukum yang dapat
memaksakan ditaatinya sesuatu aturan karena
adanya pemaksaan oleh para penguasa.17
Lebih lanjut, Bagir Manan menambahkan
dalam pembangunan hukum nasional paling
tidak diperhatikan tiga hal mendasar, yaitu:
(a) program pendidikan tinggi hukum; (b)
program pembentukan hukum; dan (c)
program penegakan hukum.18
Dalam hukum positif Indonesia, pem
bangunan hukum nasional diatur dalam
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (UU RPJPN), yang menyatakan:19
Pembangunan hukum diarahkan untuk
mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan; mengatur
permasalahan yang berkaitan dengan
ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia
industri; serta menciptakan kepastian
investasi, terutama penegakan dan
perlindungan hukum.
Pembangunan hukum juga diarahkan
untuk
menghilangkan
kemungkinan
terjadinya tindak pidana korupsi serta

17

18
19
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mampu menangani dan menyelesaikan
secara tuntas permasalahan yang terkait
kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).
Pembangunan hukum diarahkan pada
makin
terwujudnya
sistem
hukum
nasional yang mantap bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, yang
mencakup pembangunan materi hukum,
struktur hukum termasuk aparat hukum,
sarana dan prasarana hukum; perwujudan
masyarakat yang mempunyai kesadaran
dan budaya hukum yang tinggi dalam
rangka mewujudkan negara hukum; serta
penciptaan kehidupan masyarakat yang
adil dan demokratis.

Bila mencermati ketentuan dalam UU
RPJPN di atas, dapat dilihat bahwa terdapat
7 (tujuh) arah pembangunan hukum
nasional, yaitu: (1) mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
(2) mengatur permasalahan yang berkaitan
dengan ekonomi, terutama dunia usaha
dan dunia industri; (3) menciptakan
kepastian investasi, terutama penegakan
dan perlindungan hukum; (4) menghilangkan
kemungkinan terjadinya tindak pidana
korupsi serta mampu menangani dan
menyelesaikan secara tuntas permasalahan
yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme
(KKN); (5) terwujudnya sistem hukum
nasional yang mantap bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, yang mencakup

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya (Jakarta: Elsam, 2002),
hlm. 285. Lihat juga Wahju Prijo Djatmiko, ”Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam
Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum”, Jurnal Arena Hukum Volume 11 Nomor 2
(2018), hlm. 427-428.
Bagir Manan, ”Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional”, Varia Peradilan Nomor 326 (2013), hlm. 1518.
Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025.
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pembangunan materi hukum, struktur
hukum termasuk aparat hukum, sarana dan
prasarana hukum; (6) perwujudan masyarakat
yang mempunyai kesadaran dan budaya
hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan
negara hukum; dan (7) penciptaan kehidupan
masyarakat yang adil dan demokratis.
Spesifik terkait dengan ETLE, maka
inisiasi penerapan ETLE sejatinya sejalan
dengan arah pembangunan hukum nasional,
khususnya pada arah pembangunan hukum
nasional keempat yang berfokus pada upaya
menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak
pidana korupsi serta mampu menangani dan
menyelesaikan secara tuntas permasalahan
yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).
Penerapan ETLE yang berbasis data digital
melalui perekaman pada kamera dengan
perangkat lunak intelijen membuat tatap
muka langsung antara anggota Polri dengan
pelanggar semakin minim, sehingga dapat
mencegah perilaku koruptif anggota Polri
dan/atau pelanggar lalu lintas.
Selain sejalan dengan arah pembangunan
hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalan
dengan perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) atau Information
and Communication Technology (ICT) yang
saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0.
Faktor perubahan teknologi yang dikenal
dengan teknologi digitalisasi (digitalisation/

20

21
22

digitalization) merupakan suatu proses
transisi dari teknologi analog menjadi
teknologi digital dan penyampaian informasi
dalam format analog menjadi format biner
(binary), ternyata telah memungkinkan
semua bentuk-bentuk informasi (suara, data
dan video) untuk disampaikan melintasi jenis
jaringan yang berbeda.20 Perubahan teknologi
dimaksud telah mendorong penciptaan
baru, layanan interaktif, layanan multimedia,
teleshopping, telebanking dan games
(permainan) interaktif, serta pengembangan
pita lebar (broadband), sistem komunikasi
dan informasi interaktif berkecepatan tinggi
(information superhighways).21
Inisiasi penerapan ETLE merupakan upaya
untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung
proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal
tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme
kerja ETLE yang mengubah proses penegakan
hukum lalu lintas jalan dari tertangkap
tangan dengan kasat mata beralih menjadi
implementasi kamera dengan perangkat lunak
intelijen untuk menangkap pelanggaranpelanggaran lalu lintas. Secara skematis,
penerapan ETLE adalah sebagai berikut:22

David O’Donnell dan Lars Bo Henriksen, ”Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact
of ICT”, Journal of Information Technology Volume 17 Number 2 (2002), hlm. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto,
”Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal
Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm. 135.
Stephen M. McJohn, ”A New Tool for Analyzing Intellectual Property”, Northwestern Journal of Technology and
Intellectual Property Volume 5 Number 1 (2006), hlm. 101. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, Op.cit., hlm. 136.
Ditlantas Polda Metro Jaya, ”Bagaimana ETLE Bekerja”, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, https://etle-pmj.
info/ (diakses 27 April 2020).
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Bagan 1. Mekanisme Kerja ETLE

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan penelaahan di atas dapat
disimpulkan
bahwa
penerapan
ETLE
merupakan salah satu bentuk pembangunan
hukum lalu lintas jalan di Indonesia dalam
era digital karena ETLE mentransformasi
proses penegakan hukum lalu lintas jalan
yang semula dilaksanakan secara manual dan
parsial oleh anggota Polri beralih menjadi
digital dan komprehensif karena melibatkan
data pada sektor lain dalam lingkup Polri.
Dengan demikian, penegakan hukum lalu
lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan
tanggung jawab subfungsi penegakan hukum,
namun juga terkait dengan data yang dimiliki
oleh subfungsi registrasi dan identifikasi,
baik untuk pengemudi maupun kendaraan
bermotor.

316

2. Kompatibilitas Hukum Lalu Lintas
Jalan Indonesia terhadap ETLE
sebagai Mekanisme Baru dalam
Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan
Sebelum menganalisis kompatibilitas
hukum lalu lintas jalan Indonesia terhadap
penerapan ETLE, perlu diberikan pemahaman
yang utuh mengenai apa yang dimaksud
dengan ETLE. Motivasi dalam inisiasi ETLE
sejatinya tidak terlepas dari semangat
penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu:
(a) untuk mencegah agar tidak terjadi
kecelakaan, agar jangan terjadi kemacetan,
agar
jangan
terjadi
masalah-masalah
lalu lintas lainnya; (b) untuk melindungi,
mengayomi dan melayani pengguna jalan
lainnya dari pelanggaran-pelanggaran hukum,
sehingga tetap lancar, aman, dan selamat;
(c) untuk membangun budaya tertib, karena
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lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa; (d)
untuk mewujudkan kepastian hukum dalam
penegakan hukum lalu lintas jalan; dan
(e) untuk menjadikan ETLE sebagai sarana
edukasi bagi masyarakat.23 Berdasarkan
kelima motivasi di atas, dapat disimpulkan
bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan,
sehingga dituntut untuk aman tertib dan
lancar.24
ETLE
didefinisikan
sebagai
sistem
penegakan hukum di bidang lalu lintas yang
efektif, dengan menggunakan teknologi
elektronik berupa kamera ANPR (Automatic
Number Plate Recognition), yang dapat
mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor secara otomatis, merekam, dan
menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk
bisa dipergunakan sebagai barang bukti
pada saat dilakukan penindakan.25 Dengan
mendasarkan pada definisi di atas, maka
tujuan dari keberadaan ETLE adalah sebagai
sistem penegakan hukum lalu lintas jalan
yang efektif dengan menggunakan dukungan
teknologi elektronik untuk mendapatkan
bukti pelanggaran hukum lalu lintas jalan.
Sejauh penelusuran Penulis, sampai saat ini
belum terdapat suatu peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur
mengenai ETLE sebagai nomenklatur yuridis,
sehingga pendefinisian di atas hanya
merupakan pedoman dalam memahami
ETLE dan bukan suatu definisi yang bersifat
imperatif karena memang tidak mempunyai

23
24
25
26

kekuatan hukum mengikat yang diperoleh
dari suatu peraturan perundang-undangan
tertentu. Dalam hukum positif Indonesia,
dikenalkan terminologi yuridis Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan
oleh penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.26 Dengan demikian, ETLE
mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Namun demikian, dalam hukum positif
di Indonesia, khususnya hukum lalu lintas
jalan Indonesia, setidaknya terdapat 2 (dua)
peraturan yang berkaitan dengan keberadaan
ETLE sebagai mekanisme baru dalam
penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu:
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
LLAJ); dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP
80/2012). Dalam kedua pengaturan tersebut
memberikan peluang untuk menerapkan ETLE
dalam proses penegakan hukum lalu lintas
jalan, yaitu:

Redaksi REQnews, ”Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!”, REQnews, https://www.reqnews.com/
wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka (diakses 27 April 2020).
Ibid.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, ”Electronic Traffic Law Enforcement” (paparan Dirlantas Polda Metro
Jaya, Jakarta, Juli 2018).
Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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Tabel 1. Kompatibilitas Hukum Lalu Lintas Jalan Indonesia dalam Penerapan ETLE
Letak Pengaturan
UU LLAJ
Pasal 249
ayat (3)
huruf d

Isi Pengaturan
Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sekurang-kurangnya meliputi: dukungan
penegakan hukum dengan alat elektronik
dan secara langsung;

Pasal 272
ayat (1)
dan ayat
(2)

(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan
pelanggaran di bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, dapat digunakan
peralatan elektronik.
(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan sebagai alat bukti di
pengadilan.

Pasal 14
ayat (3)

Pemeriksaan secara insidental karena
tertangkap tangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat
terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat
indra atau tertangkap oleh alat penegakan
hukum secara elektronik.

Pasal 23

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
(a) temuan dalam proses Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan; (b) laporan;
dan/atau (c) rekaman peralatan elektronik.

Pasal 28

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang didasarkan
atas hasil rekaman peralatan elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan
Surat Tilang.

PP
80/2012
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Analisis Kompatibilitas
 Ketentuan Pasal a quo memberikan indikasi
bahwa ETLE sebagai dukungan penegakan
hukum dengan alat elektronik merupakan
salah satu kegiatan pusat kendali Sistem
Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 Oleh karena itu, penerapan ETLE seharusnya
dilakukan seiring penyediaan pusat kendali
Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sebagaimana diamanatkan oleh UU
LLAJ.
 Ketentuan Pasal a quo memberikan peluang
dukungan dalam penindakan pelanggaran
di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dengan menggunakan peralatan elektronik,
sehingga keberadaan ETLE dimungkinkan.
 Ketentuan Pasal a quo memberikan
penegasan keabsahan status informasi
yang diperoleh menggunakan peralatan
elektronik sebagai alat bukti di pengadilan,
memberikan keterhubungan antara ETLE
dengan sistem penegakan hukum pidana
lalu lintas.
 Ketentuan Pasal a quo mendudukkan ETLE
sebagai salah satu jenis dari Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan secara
insidental dalam hal terjadi pelanggaran
yang tertangkap tangan.
 Bagaimana bila ETLE diterapkan untuk
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
secara insidental dalam hal pelaksanaan
Operasi Kepolisian atau penanggulangan
kejahatan?
 Ketentuan Pasal a quo memberikan limitasi
penerapan ETLE hanya untuk Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan secara
insidental dalam hal terjadi pelanggaran
yang tertangkap tangan dan bukan untuk
kondisi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
di Jalan yang lain.
 Ketentuan Pasal a quo memberikan peluang
penerapan ETLE dalam penegakan hukum
dengan digunakannya rekaman peralatan
elektronik sebagai dasar dalam Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 Ketentuan Pasal a quo sejalan dengan
skema penerapan ETLE sebagaimana telah
diuraikan dalam Bagan 1.
 Perlu
diperhatikan
mengenai
pertanggungjawaban
pidana
dalam
penerapan ETLE, karena pengaturan ini
menekankan pertanggungjawaban pidana
oleh pelanggar lalu lintas, sedangkan yang
direkam oleh sensor kamera adalah pelat
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Letak Pengaturan
Pasal 28

Pasal 37

Isi Pengaturan
(2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilampiri dengan
bukti rekaman alat penegakan hukum
elektronik.
(3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pelanggar
sebagai pemberitahuan dan panggilan
untuk hadir dalam sidang pengadilan.
(4) Dalam hal pelanggar tidak dapat
memenuhi panggilan untuk hadir dalam
sidang pengadilan, pelanggar dapat
menitipkan uang denda melalui bank
yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penindakan pelanggaran berdasarkan
alat bukti rekaman elektronik diatur
dengan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu
lintas yang didasarkan atas hasil rekaman
peralatan elektronik mulai berlaku 1 (satu)
tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan.

Analisis Kompatibilitas
nomor, yang memunculkan kemungkinan
pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik
kendaraan bermotor.

 Ketentuan Pasal a quo mengindikasikan
adanya
penyimpangan
saat
mulai
berlakunya norma dalam PP 80/2012 pada
saat diundangkan, hal ini dimungkinkan
oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundangundangan,27 dengan syarat dinyatakan
secara tegas di dalam Peraturan Perundangundangan dengan menentukan lewatnya
tenggang waktu tertentu sejak saat
Pengundangan, agar tidak menimbulkan
kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah
[...] (tenggang waktu) terhitung sejak
tanggal diundangkan.
 PP 80/2012 diundangkan pada tanggal
15 Oktober 2012, sehingga penerapan
ETLE baru dimungkinkan pada tanggal 15
Oktober 2013.
 Penundaan keberlakuan norma dalam
Pasal a quo merupakan momentum untuk
mempersiapkan sarana, prasarana, dan
pranata hukum yang diperlukan dalam
penerapan ETLE.

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan pemetaan pengaturan pada
Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa
hukum lalu lintas jalan Indonesia kompatibel
terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme
baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan

27

di Indonesia. Namun demikian, kompatibilitas
hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam
penerapan ETLE juga menimbulkan beberapa
catatan hukum yang perlu diperhatikan.
Catatan Pertama, penerapan ETLE harus

Lampiran II Angka 151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
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dilakukan seiring dengan penyediaan pusat
kendali Sistem Informasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Apakah yang dimaksud
dengan Sistem Informasi Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan? Berikut adalah pengaturan
mengenai Sistem Informasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dalam UU LLAJ.

Tabel 2. Pengaturan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam UU LLAJ
Letak Pengaturan

Isi Pengaturan

Pasal 1 angka 34

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem
yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 12 huruf d

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi: pengelolaan pusat
pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pasal 64 ayat (5)

Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.

Pasal 222 ayat (3)
huruf g

Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi
fasilitas: Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pasal 245

(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
a. bidang prasarana Jalan;
b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan
hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu
lintas.

Pasal 246

(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data,
informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses
oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 247

(1)

(2)
(3)
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Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sesuai dengan kewenangannya.
Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
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Letak Pengaturan
Pasal 248

Isi Pengaturan
(1)
(2)

Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem
terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi: (a)
perencanaan; (b) perumusan kebijakan; (c) pemantauan; (d) pengawasan; (e) pengendalian;
(f) informasi geografi; (g) pelacakan; (h) informasi Pengguna Jalan; (i) pendeteksian arus Lalu
Lintas; (j) pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau (k) pengidentifikasian
Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

Pasal 249

(1)

Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi
sebagai pusat: (a) kendali; (b) koordinasi; (c) komunikasi; (d) data dan informasi terpadu; (e)
pelayanan masyarakat; (f) dan rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.
(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sekurang-kurangnya meliputi:
a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;
b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta
kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;
d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;
e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;
g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara;
h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli;
i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

Pasal 250

Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 251

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan
hukum yang meliputi:
a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;
b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia; dan/atau
c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau
kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.

Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 322

Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan pemetaan pengaturan di atas,
dapat ditarik pokok pengaturan mengenai
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, yaitu Sistem Informasi

dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan memiliki pusat kendali yang dikelola oleh
Polri, yang di dalamnya terdapat subsistem
informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan yang dikelola oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
lingkup kewenangannya.28 Konsekuensinya
Polri didudukkan sebagai pengelola pusat
kendali dan menimbulkan kewajiban hukum
bagi pembina LLAJ dan Pemerintah Daerah
untuk mengintegrasikan data yang dimiliki
oleh masing-masing pembina LLAJ dan
Pemerintah Daerah dalam Sistem Informasi
dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.29
Namun demikian, walaupun telah diatur
secara eksplisit dalam UU LLAJ, implementasi
di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang
digariskan oleh UU LLAJ. Polri mewujudkan
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dalam kelembagaan
National Traffic Management Center (NTMC)
pada tahun 2010, dengan bangunan jaringan
struktur organisasi Polri, yaitu 1 (satu) unit
NTMC pada Korlantas Polri, 31 (tiga puluh
satu) unit RTMC pada tingkat Polda dan 445
(empat ratus empat puluh lima) TMC pada
tingkat Polres.30
Bagaimana pembina LLAJ yang lain,31 yaitu
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
28
29
30
31
32

33

34
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Perhubungan, Kementerian Perindustrian,
dan Kementerian Riset Teknologi? Dalam
penelusuran Penulis, untuk Kementerian
Perhubungan misalnya, pada tahun 2014
meluncurkan Sistem Informasi Manajemen
Lalu Lintas (SIM LALIN) yang merupakan data
mengenai aset kelengkapan jalan seperti
marka, rambu, guardrail, dan trafficlight,32
yang kemudian pada tahun 2017, Kementerian
Perhubungan kembali meluncurkan Data
Center Kementerian Perhubungan untuk
merespons PM 26 Tahun 2017 tentang
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek, yaitu terkait akses
digital dashboard oleh Ditjen Perhubungan
Darat dan pemberi izin penyelenggaraan
angkutan
umum
untuk
pengawasan
33
operasional taksi online. Adapun Pemerintah
Daerah mewujudkan subsistem informasi dan
komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dalam berbagai variasi bentuk subsistem
informasi.34
Variasi
subsistem
informasi
dan
komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
level Pemerintah Pusat (dalam hal ini Pembina
LLAJ) dan Pemerintah Daerah, baik dari sisi

Pasal 247 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Korps Lalu Lintas Polri, ”National Traffic Management Center (NTMC)”, Korlantas Polri, http://korlantas.polri.
go.id/artikel/korlantas/104?NTMC (diakses 27 April 2020).
Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ”Daerah Diminta Isi Database Perlengkapan Jalan”, Kementerian
Perhubungan,
http://dephub.go.id/post/read/daerah-diminta-isi-database-perlengkapan-jalan60790?language=id (diakses 27 April 2020).
Kementerian Perhubungan, ”Kemenhub Transformasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi”, Kementerian
Perhubungan, http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-transformasi-pelayanan-berbasis-teknologiinformasi (diakses 27 April 2020).
Contoh variasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di level Pemerintah Daerah,
antara lain:
a. Provinsi Bengkulu dengan Sistem Informasi Manajemen Transportasi [http://dishub.bengkuluprov.go.id/
simtrans/];
b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sistem Informasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[https://sillaj.dishub.jogjaprov.go.id/];
c. Kota Bontang dengan Sistem Informasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum [http://sillaj.bontangkota.
go.id/].
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interface maupun content management
system, mengindikasikan bahwa belum terjadi
integrasi data, baik pada level Pemerintah
Pusat (Pembina LLAJ) maupun Pemerintah
Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU
LLAJ. Tentu hal ini menjadi tantangan dalam
penerapan ETLE ke depan. Bila memang
ETLE hendak diterapkan di seluruh wilayah
Indonesia, maka perlu untuk segera dilakukan
penyediaan pusat kendali Sistem Informasi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terhubung
dengan integrasi data yang komprehensif,
baik pada level Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.

Catatan Kedua, limitasi penerapan
ETLE hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan secara insidental dalam
hal terjadi pelanggaran yang tertangkap
tangan. Berdasarkan analisis kompatibilitas di
atas, penerapan ETLE hanya dapat dilakukan
pada pemeriksaan secara insidental karena
tertangkap tangan ketika terjadi pelanggaran
yang terlihat secara kasat indra atau tertangkap
oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
Secara lebih sederhana pengaturan tersebut
disajikan dalam Bagan berikut:35

Bagan 2. Pola Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Maknanya
pengaturan
tersebut
mendudukkan ETLE sebagai salah satu jenis
dari Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

35

Jalan secara insidental dalam hal terjadi
pelanggaran yang tertangkap tangan.
Bagaimana bila ETLE diterapkan untuk

Pasal 12-14 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
secara insidental dalam hal pelaksanaan
Operasi Kepolisian atau penanggulangan
kejahatan? Hal ini yang harus diwaspadai
dalam penerapan ETLE karena pengaturan
tersebut memberikan limitasi penerapan
ETLE hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan secara insidental dalam
hal terjadi pelanggaran yang tertangkap
tangan dan bukan untuk kondisi Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan yang lain.
Catatan Ketiga, pertanggungjawaban
pidana dalam penerapan ETLE. Sebagaimana
telah diuraikan dalam analisis kompatibilitas
di atas, pengaturan penerapan ETLE dalam
PP 80/2012 berpotensi menimbulkan
permasalahan
mendasar
mengenai
pertanggungjawaban hukum yang ditindak
melalui ETLE. PP 80/2012 menyebutkan bahwa
Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar
sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk
hadir dalam sidang pengadilan.36 Hal ini perlu
untuk dicermati lebih lanjut, mengingat yang
direkam oleh sensor kamera adalah pelat
nomor yang kemudian dibaca oleh perangkat
lunak Automated Number Plate Recognition
(ANPR) yang kemudian dilakukan pencocokan
fisik kendaraan dengan data dari database
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Mekanisme kerja ETLE ini memunculkan
kemungkinan bahwa pelanggar lalu lintas

36
37

38
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bukanlah pemilik kendaraan bermotor,
sedangkan Surat Tilang akan dikirimkan
dengan basis data pemilik kendaraan
bermotor dalam database registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor.
Dalam merespons potensi permasalahan
implementasi ETLE tersebut, setidaknya
terdapat 2 (dua) opsi yang dapat diusulkan,
yaitu: Usulan Pertama, peningkatan kapasitas
kamera menjadi berbasis face recognition.
Opsi ini sejatinya telah mulai inisiasi oleh
beberapa Polda yang telah melakukan uji coba
ETLE, misalnya Polda Metro Jaya.37 Bahkan
pada Polda Jawa Timur dengan bekerja
sama dengan Pemerintah Kota Surabaya
telah menggunakan kamera berbasis face
recognition yang mengintegrasikan ETLE
dengan program Surabaya Intellegent
Transport System (SITS), yang terhubung
dengan database kependudukan, sehingga
dapat menunjang keamanan dan kenyamanan
kota.38 Dengan demikian, opsi ini sejatinya
fisibel untuk diupayakan dengan kerja sama
Polri dengan Pemerintah Daerah.
Usulan Kedua, mengadopsi konsep
vicarious liability dalam penerapan ETLE.
Bila Usulan Pertama relatif sulit diwujudkan
karena anggaran yang dimiliki Polri terbatas
dan kemampuan keuangan Pemerintah
Daerah belum mampu mengadakan kamera
berbasis face recognition, maka usulan yang

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mei Amelia, ”Fitur Pengenalan Wajah akan Dikembangkan di Kamera E-TLE Cegah Nopol Palsu”, Detik, https://
news.detik.com/berita/d-4642127/fitur-pengenalan-wajah-akan-dikembangkan-di-kamera-e-tle-cegahnopol-palsu (diakses 27 April 2020).
Humas Pemerintah Kota Surabaya, ”Selain Dilengkapi E-Tilang dan Face Recognition, CCTV di Surabaya Bakal
Ditambah Voice”, Humas Pemerintah Kota Surabaya, https://humas.surabaya.go.id/2019/03/06/selaindilengkapi-e-tilang-dan-face-recognition-cctv-di-surabaya-bakal-ditambah-voice/ (diakses 27 April 2020).
Lihat juga Redaksi Kompas, ”Kamera Face Recognition, Andalan Pemkot Surabaya untuk Jaga Keamanan Kota”,
Kompas, https://biz.kompas.com/read/2020/02/28/145017128/kamera-face-recognition-andalan-pemkotsurabaya-untuk-jaga-keamanan-kota (diakses 27 April 2020).
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relevan adalah dengan melakukan perubahan
asas pertanggungjawaban pidana dalam
penerapan ETLE. Saat ini hukum positif
Indonesia menerapkan asas tiada pidana
tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).
Kesalahan merupakan unsur utama yang akan
sangat menentukan baik mengenai dapat
atau tidaknya suatu perbuatan dikatakan
sebagai suatu tindak pidana maupun
mengenai dapat atau tidaknya seseorang
dipertanggungjawabkan terhadap hukum
pidana, yang mana hal tersebut adalah
merupakan konsekuensi logis dari dianutnya
suatu asas yang tidak tertulis yang dipegang
teguh di dalam hukum pidana, yaitu tiada
pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
schuld).39 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan
mengenai apa yang dimaksudkan dengan
kesalahan, oleh karena itu untuk mendapatkan
pengertian mengenai kesalahan harus melalui
doktrin, yaitu:40
a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai
syarat umum untuk dapat dipidananya
seseorang atas perbuatannya. Dalam
pengertian ini, kesalahan didefinisikan
sebagai suatu sifat yang dapat dicelakan
terhadap si pelaku. Atau dengan
perkataan lain bahwa dalam pengertian
ini kita berbicara mengenai alasan-alasan
penghapus pidana.
b. Pengertian kesalahan dipakai sebagai
penjelasan dari bagian khusus suatu
rumusan tindak pidana (delik), yaitu

39
40
41

sebagai sinonim dari sifat tidak berhatihati atau sebagai istilah pengganti dari
sifat
kealpaan/kekhilafan
(misalnya
dalam Pasal359 KUHP), yang antara
lain
menyebutkan
bahwa
karena
salahnya menyebabkan matinya orang
lain. Lazimnya untuk kesalahan dalam
pengertian ini dipergunakan istilah dalam
Bahasa Latin culpa atau di dalam doktrin
sering disebut sebagai kesalahan dalam
pengertian sempit.
c. Kesalahan dalam pengertian luas adalah
meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang
berupa kesengajaan dan kealpaan.
d. Kesalahan yang dipergunakan sebagai
istilah
untuk
menjelaskan
bahwa
seseorang telah melakukan suatu tindak
pidana (dapat diduga telah melakukan
suatu perbuatan pidana). Dalam hal ini
kesalahan diartikan sebagai telah berbuat.
Penjabaran mengenai asas tiada pidana
tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam
pembahasan mengenai pertanggungjawaban
pidana, khususnya yang berhubungan
dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.41
Pengertian mengenai kesengajaan dan
kealpaan ini pun tidak terdapat penjelasannya
di dalam KUHP, oleh karena itu kiranya dapat
diperoleh penjelasannya melalui doktrin,
yang menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan kesengajaan adalah willen en
weten atau menghendaki dan mengetahui,
maksudnya adalah bahwa seseorang itu

I. Sriyanto, ”Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya”, Jurnal Hukum
dan Pembangunan Volume XXIII Nomor 2 (1993), hlm. 160.
J.M. van Bemmelen (terj. Hasnan), Hukum Pidana I (Ons Strafrecht I) (Bandung: Binacipta, 1984), hlm. 142. Lihat
juga I. Sriyanto, Op.cit., hlm. 161.
Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 99. Lihat juga I. Sriyanto, Loc.
cit.
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memang menghendaki untuk melakukan
suatu perbuatan yang telah diketahuinya
pula akibat yang akan ditimbulkan dari
perbuatannya tersebut.42
Usulan untuk menerapkan asas vicarious
liability dalam penerapan ETLE berarti
menegasikan asas geen straf zonder schuld
sebagaimana diuraikan di atas. Sejatinya
wacana mengenai asas vicarious liability
bukanlah hal yang baru, terlebih dalam
konteks hukum lalu lintas jalan.43 Dalam
konteks penerapan ETLE, anggota Polri
tidak perlu mencari pelanggar lalu lintas
karena berdasarkan asas vicarious liability
pertanggungjawaban
pidana
melekat
pada pemilik kendaraan bermotor. Namun
demikian, usulan penerapan asas vicarious
liability dalam ETLE mengharuskan adanya
perubahan dalam UU LLAJ karena salah satu
prinsip mendasar dalam perumusan norma
dalam hukum pidana harus memegang asas
lex scripta, yaitu ketentuan perundangundangan pidana harus dirumuskan terlebih
dahulu.44 Selain dapat memberikan kepastian
hukum kepada para warga negara, akan
juga memberikan kepastian serupa bagi
pejabat pemerintah yang harus menegakkan
hukum pidana seperti polisi, jaksa dan
hakim, sehingga apa yang diperlukan demi
42
43

44

45
46
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pencapaian kepastian hukum tersebut ialah
dirumuskannya ketentuan perundangan
pidana secara jelas dan terang (lex certa), juga
harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya
(lex stricta).45
Berdasarkan elaborasi di atas, dapat disim
pulkan bahwa baik Usulan Pertama maupun
Usulan Kedua memiliki konsekuensi yuridis
masing-masing dalam implemen
tasinya.
Terlepas dari usulan mana yang dipilih, tetapi
celah hukum dalam pertanggungjawaban
pidana pada penerapan ETLE perlu untuk
ditutup. Bila tidak, ETLE yang digadanggadang sebagai sistem penegakan hukum di
bidang lalu lintas yang efektif justru malah
tidak terwujud karena anggota Polri masih
berorientasi menghukum pelanggar, namun
hanya berbekal kamera dengan sensor
Automated Number Plate Recognition (ANPR).
Catatan Keempat, perlunya pengaturan
yang sui generis mengatur mengenai ETLE.
Bila mengacu pada PP 80/2012 terdapat
delegatie provisio kepada Kepala Polri untuk
merumuskan ketentuan lebih lanjut mengenai
penindakan pelanggaran berdasarkan alat
bukti rekaman elektronik diatur dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.46 Namun demikian, sampai dengan
saat ini, belum terdapat Peraturan Kepala

Ibid., hlm. 162.
Lihat Norman D. Lattin, ”Vicarious Liability and the Family Automobile”, Michigan Law Review, Volume 26 Number
8 (1928), hlm. 846-879. Lihat juga Nial Osborough, ”The Vicarious Liability of the Vehicle Owner”, Irish Jurist
Volume 6 Number 1 (1971), hlm. 77-92. Lihat juga Kenneth J. Rojc dan Kathleen E. Stendahl, ”Vicarious Liability
of Motor Vehicle Lessors”, The Business Lawyer Volume 59 Number 3 (2004), hlm. 1161-1177. Lihat juga John
Dwight Ingram, ”Vicarious Liability for Negligence of A Vehicle’s Driver”, Tort Trial & Insurance Practice Law
Journal Volume 43 Number 1 (2007), hlm. 71-84. Lihat juga Kenneth J. Rojc dan Karoline E. Kreuser, ”End of the
Road for Vicarious Liability”, The Business Lawyer Volume 64 Number 2 (2009), hlm. 617-626.
Marjanne Termorshuizen sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, ”Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak
Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi
Volume 3 Nomor 2 (2006), hlm. 2.
Ibid.
Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait
penindakan pelanggaran berdasarkan alat
bukti rekaman elektronik. Padahal rumusan
delegatie provisio dalam Pasal a quo
menggunakan kaidah bij de wet geregeld,
yang berarti Kepala Polri harus menerbitkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang khusus mengatur mengenai
penindakan pelanggaran berdasarkan alat
bukti rekaman elektronik.
Sejauh penelusuran Penulis, memang Polri
pernah memulai proses penyusunan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
terkait penindakan pelanggaran berdasarkan
alat bukti rekaman elektronik pada tahun
2018, namun sampai dengan saat ini rancangan
peraturan tersebut belum disahkan dan belum
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal
ini tentu kontraproduktif dengan semangat
penundaan keberlakuan norma penindakan
pelanggaran lalu lintas yang didasarkan
atas hasil rekaman peralatan elektronik,
yang baru mulai berlaku 1 (satu) tahun
terhitung sejak PP 80/2012 diundangkan.47
Penundaan keberlakuan norma dalam Pasal
a quo seharusnya merupakan momentum
untuk mempersiapkan sarana, prasarana,
dan pranata hukum yang diperlukan dalam
penerapan ETLE.

D. Penutup
Berdasarkan analisis dan uraian di atas,
dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama,
keberadaan ETLE sejalan dengan arahan
pembangunan hukum nasional Indonesia,
sebagaimana tertuang dalam UU RPJPN,

47

yaitu upaya menghilangkan kemungkinan
terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu
menangani dan menyelesaikan secara tuntas
permasalahan yang terkait kolusi, korupsi,
nepotisme (KKN). Selain itu, penerapan ETLE
juga sejalan dengan perkembangan TIK yang
saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0.
Faktor perubahan teknologi menjadi teknologi
digitalisasi sejalan dengan mekanisme kerja
ETLE memanfaatkan TIK untuk mendukung
proses penegakan hukum lalu lintas jalan,
yaitu mengubah proses penegakan hukum
lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan
kasat mata beralih menjadi implementasi
kamera dengan perangkat lunak intelijen
untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran
lalu lintas.
Kedua, hukum lalu lintas jalan Indonesia
relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE
sebagai mekanisme baru dalam penegakan
hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun
demikian, kompatibilitas hukum lalu lintas
jalan Indonesia dalam penerapan ETLE juga
menimbulkan beberapa catatan hukum yang
perlu diperhatikan, yaitu: (a) penerapan ETLE
harus dilakukan seiring dengan penyediaan
pusat kendali Sistem Informasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan; (b) limitasi penerapan
ETLE hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan secara insidental dalam hal
terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan;
(c) pertanggungjawaban pidana dalam
penerapan ETLE; dan (d) perlunya pengaturan
yang sui generis mengatur mengenai ETLE.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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