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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu Overeenkomst, 

dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. 

Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II 

KUHPerdata. Adapun pendapat ahli Abdul Kadir Muhammad mengenai 

perikatan dan perjanjian yaitu hubungan hukum yang terjalin diantara 

minimal dua orang karena peristiwa atau keadaan.  

Ciri utama perikatan menurut C. Asser yaitu hubungan hukum antara 

para pihak yang saling memiliki hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan.21 Terdapat empat unsur perikatan, yaitu:22 

a.  Hubungan hukum, artinya hubungan yang diberi akibat oleh 

Undang-Undang.  

b.  Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan Buku III BW tentang 

perikatan yang termasuk didalam sistematika Hukum Harta 

Kekayaan (vermogens-recht), maka hubungan yang terjalin antara 

para pihak tersebut merujuk pada kekayaan. 

c.  Para pihak, yang memiliki arti bahwa hubungan hukum dapat terjalin 

jika pihak-pihak sebagai subjek hukum. 
                                                

21 Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal. 19 

22 Ibid, hal. 20 
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d. Isi dan tujuan, yaitu prestasi. 

 

2. Asas-asas, Syarat-Syarat, dan Unsur-Unsur Perjanjian  

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting yang menjadi 

dasar guna mencapai tujuan para pihak. Adapun asas-asas tersebut adalah 

sebagai berikut:23 

a. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat dikaji dari Pasal 1320 ayat 1 

KUHPerdata. Hal ini  dapat dilihat dalam pasal tersebut merupakan 

salah satu syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan para pihak. 

Asas konsensualisme memiliki arti pada dasarnya suatu perjanjian 

terbentuk ketika diperolehnya kesepakatan meskipun perjanjian 

belum dilaksakan saat itu juga. Persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan arti dari 

kesepakatan. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Indonesia menganut sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang 

mana memiliki arti diberikan kebebasan untuk mengadakan 

perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku asas sebagai undang-undang bagi mereka 

                                                
23 Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4 , hal. 3. 
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yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk:24 

1) Menentukan akan melakukan perjanjian atau tidak;  

2) Menentukan perjanjian dengan siapapun;  

3) Menentukan isi atau klausul perjanjian; 

4) Menentukan bentuk perjanjian; dan  

5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan 

kesusilaan.  

c. Asas Mengikatnya Perjanjian 

Asas mengikatnya perjanjian atau yang disebut juga pacta sunt 

servanda dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

Dapat disimpulkan dari Pasal tersebut bahwa tiap perjanjian 

mengikat para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagaimana 

mengikatnya suatu undang-undang.  

d. Asas Iktikad Baik 

Pada Pasal 1338 ayat (3) telah mengatur tentang asas iktikad baik 

yang berbunyi: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan 

Iktikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang 

dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakianan yang 

teguh, maksud, kemauan (yang baik)”.  

                                                
24 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op,Cit, hal. 4. 
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Ada macam - macam asas itikad baik yaitu. itikad baik nisbi dan 

itikad. baik mutlak. Itikad baik nisbi, yaitu penilaian orang setelah 

memperhatikan sikap dan tingkah laku yang terjadi secara langsung 

dari suatu. subjek. Itikad baik mutlak, yaitu bentuk penilaiannya 

terletak pada akal sehat dan keadilan, terdapat tolak ukur yang 

objektif untuk menilai situasi (penilaian tidak. memihak) menurut 

norma-norma, yang bersifat objektif.25 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang 

tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk 

dirinya sendiri.” Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri.  

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya”. Hal ini memiliki arti bahwa 

perjanjian yang telah dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian sesuai dengan 

Pasal 1317KUHPerdata berbunyi:  

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, 

bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu 

pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam 

itu”.26 

                                                
25 Subekti, Op, Cit, hal. 12 
26 Subekti, Op,Cit, hal. 12 
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Perjanjian yang dibuat para pihak bisa memuat macam-macam 

perikatan, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Buku 

III KUHPerdata, akan tetapi yang dimaksudkan asas tersebut yaitu tidak 

boleh membuat perjanjian secara bebas tetapi tetap harus terpenuhinya 

syarat-syarat sah perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata memuat 

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:  

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 
1. Kesepakatan; 
2. Kecakapan;  
3. Mengenai suatu hal tertentu;  
4. Suatu sebab yang halal.” 

Keempat syarat ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu syarat-syarat subjektif 

dan syarat-syarat objektif. Syarat subjektif memiliki arti syarat yang 

berhubungan dengan orang atau pihak yang membuat perjanjian dan 

syarat objektif adalah tentang objek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan. Adapun penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian : 

a. Kesepakatan 

Kesepakatan dibutuhkan dalam, membuat perjanjian, yang brarti 

bahwa para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya 

masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang 

mengakibatkan adanya cacat dalm melakukan kehendaknya.27 

Pengertian sepakat dijelaskan sebagai pernyataan kehendak yang 

disetujui diantara para pihak. Pernyataan dari pihak yang 

menawarkan dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang 

                                                
27 I Ketut Oka setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 61 
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menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).28 Para pihak  

tidak harus berhadapan langsung untuk menyampaikan 

kesepakatannya. 

b. Kecakapan 

Soseorang dalam hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan 

kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali dia 

telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sedangkan setiap orang yang 

berumur 21 tahun ke atas, dianggap cakap kecuali karena suatu hal 

dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, tidak pandai, 

ingatan sakit, atau orang boros.29 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

Syarat selanjutnya ditentukan bahwa pada perjanjian harus 

mengenai suatu hal tertentu, yang berarti bahwa apa yang 

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak jika muncul 

perselisihan.30 Hal tertentu dalam kontrak  bias disebut  prestasi  

yang  memungkinkan  berwujud barang;  keahlian atau tenaga, dan 

tidak berbuat sesuatu.31 

d. Suatu sebab yang halal 

Syarat ke empat bagi suatu perjanjian yang dinyatakan sah yaitu 

adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda 

                                                
28 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supraptomo, Faturrahman 

Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 
hal.73 

29 Ahmadi Miru, 2011, Op,cit, hal. 23-24 
30 Subekti, Op.Cit, hal. 19. 
31 Ahmadi Miru, Op.Cit, hal. 30. 
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oorzaak, Bahasa Latin causa) yang tidak lain dari pada isi perjanjian. 

Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya 

diabaikan undang-undang.32 

Hukum tidak peduli apa yang ada dalam pemikiran ataupun hati 

seseorang. Hukum memperhatikan adalah apa yang tertulis, yang 

pada intinya menjadi suatu perikatan yang wajib dilaksanakan oleh 

debitor di dalam perjanjian tersebut.33 

Undang-undang hanya merujuk pada hal yang tercantum dalam 

perjanjian berupa prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, 

yang merupakan prestasi pokok, berupa unsur esensialia atau yang 

terkait erat dengan unsur esensialia pada perjanjian tersebut; yang 

apabila tanpa ada unsur esensialia tersebut, perjanjian tersebut tidak 

mungkin akan dibuat oleh para pihak.34 

 

Unsur-unsur dalam perjanjian dibedakan menjadi tiga jenis:35 

a. Unsur Esensialia  

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu 

perjanjian. Hal ini dikarenakan tanpa unsur ini, maka perjanjian 

dapat menjadi beda dan tidak sejalan dengan kehendak para pihak. 

KUHPerdata telah mengatur bahwa perjanjian memiliki unsur ini 

guna menjadi pembeda antara perjanjian satu dengan yang lainnya.  

                                                
32 Subekti, Op. Cit., hal. 19. 
33 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 

Raja Grafindo, Jakarta, hal.161 

34Ibid, hal.163 
35 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.Cit., hal. 80 
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b. Unsur Naturalia  

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu 

perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara 

pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia 

jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari 

penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat 

tersembunyi.  

c. Unsur Aksidentalia  

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 

perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur 

secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para 

pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara 

bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini 

pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus 

dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.  

 

3.  Akibat Hukum Perjanjian  

Menurut pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dalam perjanjian terdapat syarat sah satu perjanjian yang 

dibedakan menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif 

memiliki arti syarat yang berhubungan dengan orang atau pihak yang 



 

 

25 

membuat perjanjian dan syarat objektif adalah tentang objek dari 

perbuatan hukum yang dilakukan. 

Apabila tidak terpenuhi salah satu atau lebih dari syarat sahnya 

perjanjian terdapat akibat hukum yaitu:36 

1)  Batal demi hukum (nietigbaar, null and void), dimasudkan batal 

demi hukum yaitu jika dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Syarat objektif tersebut adalah: 

a.  Mengenai suatu hal tertentu, dan  

b.  Suatu sebab yang halal  

2) Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable), dimaksudkan dapat 

dibatalkan yakni jika tidak terpenuhinya syarat subjektif, adalah: 

a Kesepakatan; dan 

b Kecapakan 

Selain itu, terkait dengan kecakapan diatur dalam Pasal 446 

KUHPerdata, yakni: 

“pengampunan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau 

penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan 

oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampunan, adalah batal demi 

hukum. Namun demikan seseorang yang ditempatkan di bawah 

pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat 

wasiat.” Maka dari itu, karena ketidakcapakan tidak semua dapat 

dibatalkan perjanjiannya akan tetapi dapat juga batal demi hukum. 

                                                
36 Munir Fuady, 2001, Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hal. 34 
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4.  Wanprestasi dalam Perjanjian  

Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang telah lalai untuk 

memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Maka, 

wanprestasi merupakan akibat daripada tidak dipenuhinya perikatan 

hukum.37 

Terdapat 4 macam wanprestasi yaitu:38  

a.  Sama sekali tidak memenuhi prestasi.  

b.  Terlambat memenuhi prestasi.  

c.  Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 

d.  Melakukan yang bertentangan dengan isi.  

Jika wanprestasi dilakukkan oleh debitur, maka akan mendapat sanksi-

sanksi: 

a.  Dipaksa untuk memenuhi perikatan. 

b.  Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. 

c.  Pembatalan perikatan. 

d.  Peralihan risiko. 

e.  Membayar biaya perkara jika sampai pada ranah Pengadilan. 

Jika wanprestasi dilakukan oleh debitur yang melakukan wanprestasi, 

kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan berikut:39 

a.  Pemenuhan perjajian.  

b.  Pemenuhan perjanjian beserta ganti rugi.  
                                                

37 Komariah, 2013, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, hal. 126 
38 Ahmadi Miru, Op. Cit, hal. 74 
39 Komariah, Op.Cit, hal. 127 
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c.   Ganti rugi.  

d.  Perjanjian dibatalkan. 

e. Perjanjian dibatalkan beserta ganti rugi.  

Pasal 1246 KUHPerdata, ada 2 macam ganti rugi yang dibebankan 

kepada debitur yang melakukan wanprestasi yakni kreditur menerima 

kerugian yg secara nyata (Damnun Emergens) dan keuntungan yang 

seharusnya diterima yang disebut (Lucrum). 

Macam-macam ganti rugi ini mencakup pengertian biaya, rugi, dan 

bunga. Adapun pengertian dari biaya adalah harga yang dikeluarkan oleh 

kreditur pada perjanjian. Rugi yaitu kreditur mengalami kerugian akibat 

wanprestasi. Sedangkan pengertian dari bunga adalah kreditur 

memperoleh untung yang seharusnya diterima akibat wanprestasi.  

 

B.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan 

1.  Pengertian Kemitraan  

Kemitraan mempunyai banyak pengertian, adapaun pada Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mitra adalah pasangan kerja mitra kawan kerja 

sedangkan kemitraan adalah tentang hubungan kerjasama sebagai 

mitra.40 

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 13 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki pengertian dari 

kemitraan yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
                                                

40 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan,1990 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai 
Pustaka, Jakarta, hal. 588 
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maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diatur melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Banyak pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari kemitraan 

itu sendiri. Menurut Ian Linton, kemitraan yaitu salah satu cara untuk 

berbisnis yang mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain 

guna tercapainya tujuan bisnis.41 Selain itu ada Dr. Muhammad Jafar 

Hafsah yang memberikan pengertian kemitraan adalah suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu 

tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan.42 

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan 

maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak 

yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara, memiliki 

kesamaan misi atau visi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara 

fungsional.43 

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas mengenai kemitraan 

pada intinya dapat disimpulkan bahwa suatu kerjasama dalam melakukan 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling 
                                                

41 Ian Linton,1997, Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama. Halirang, Jakarta,  hal. 10 
42 Muhammad Jafar Hafsah, 2000, Kemitraan Usah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 10 
43 Ibid, hal. 130 
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bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan pengembangan 

usaha yang dilandasi prinsip-prinsip kemitraan.  

 

2.  Prinsip-Prinsip Kemitraan  

Berkaitan dengan pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam 

Pasal 1 angka 13 UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Pasal 10 

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 dilandasi dengan prinsip-

prinsip sebagai berikut:44 

1. Prinsip saling memperkuat 

Sebelum bekerja sama para pihak saling mempunyai keinginan 

untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah dapat 

diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal 

dan keuntungan tapi juga ada bersifat non-ekonomi yaitu 

peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan 

kepuasan tertentu. Kemitraan juga memiliki makna tanggung jawab 

moral karena pengusaha besar dituntut untuk membimbing 

pengusaha kecil guna dapat mengembangkan usaha sehingga 

menjadi mitra yang handal untuk mendapatkan keuntungan bagi 

kesejahteraan bersama.  

2. Prinsip saling memerlukan  

Kemitraan menurut Mariotti adalah sebuah urutan dengan 

dimulainya mengenal calon mitra kemudian tahu akan keunggulan 

                                                
44 John L.  Mariotti, dalam Muhammad Jafar Hafsah, Op.cit.,hal. 51 
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dan kelemahan dalam usahanya. Hal ini perlu adanya pengetahuan 

dari keunggulan berguna pada efisiensi dan turun biasa produksi dan 

sebagainya. Dalam penerapan kemitraan perusahaan besar dan 

perusahaan kecil saling memerlukan satu sama lain. Sebagai contoh 

perusahaan besar dapat mengehemat tenaga kerja dan menggunakan 

teknologi dan sarana produksi sedangkan perusahaan kecil 

menggunaan tenaga kerja yang lebih banyak. 

3. Prinsip saling menguntungkan  

Winwin solution merupakan salah satu tujuan dari kemitraan usaha. 

Pada kemitraan para pihak tidak harus memiliki kemampuan dan 

kekuatan yang sama, tetapi memiliki posisi tawar menawar yang 

sejajar sesuai dengan peran para pihak. Adapun hubungan dalam 

kemitraan memiliki sifat timbal balik. Agar tidak ada pihak yang 

dirugikan maka menggunakan pedoman kesetaraan kedudukan bagi 

para pihak yang bermitra sehingga terciptanya kepercayaan yang 

dapat meningkatkan keuntungan.  

 

Kemitraan dilaksanakan secara terpadu terbuka terencana 

profesional serta bertanggung jawab dengan menggunakan prinsip-

prinsip dasar kemitraan. Dalam perjanjian harus disepakati oleh para piha 

yang mana akan terikat hak dan kewajiban yang dilaksanakannya dengan 

iktikad baik. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan 
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iktikad baik. Dalam perjanjian kemitraan harus diperhatikan mengenai 

syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.  

 

C.  Tinjauan Umum Hubungan Hukum 

Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) adalah hubungan antara dua 

subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak 

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum 

dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan 

benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, 

orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan 

hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai 

oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda 

bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-

syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.45 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. 

Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban 

warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup 

bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum 

setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban 

tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.46  

                                                
45 Ari Yudha Brahmanta, 2016, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan 

Konsumen, Bali: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04 No. 02, hlm. 3. 
46 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti. 

hlm. 2 



 

 

32 

Hubungan hukum pada penyelenggaran umum konvensional. 

Pengangkutan memiliki arti sutau kegiatan pemuatan penumpang atau 

barang kedalam alat pengangkut dan penurunan penumpang atau barang 

dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati.47 Sedangkan hukum 

pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik dimana pihak pengangkut 

mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau 

orang ketempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pembayaran ongkos untuk pengangkutan 

tersbut.48 

Perjanjian pengangkutan yaitu perjanjian yang mana satu pihak 

sanggup untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan aman sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar 

ongkosnya.49 Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, 

yaitu konsumen memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan 

dan mendapatkan hak atas pengangkutan. Penyelenggara melakukan 

kewajiban dengan cara menyelenggarakan pengangkutan dan mendapat hak 

menerima pembayaran jasa pengangkutan.  

Sedangkan hubungan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan 

umum online terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

transportasi online dengan mengikatkan dirinya, adapaun pihak-pihak yang 

terikat yaitu: 

                                                
47 Abdulkadir Muhammad, 2008. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung, Citra Aditya 

Bakti. hlm.4 
48 Sution Usman  Adji, 1991, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Jakarta, Rinka 

Cipta.hlm.6-7 
49 R.Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju, hlm.221 



 

 

33 

1) Perusahaan Penyedia Aplikasi Layanan Transportasi Online 

Perusahaan adalah pihak yang membuat, memiliki, dan mengurus 

aplikasi layanan transportsi online yang dimanfatkan konsumen yang 

telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang 

dan/atau orang layanan pesan antar dengan kendaraan bermotor roda 

dua ataupun roda empat atau jasa lainnya sehubungan dengan aplikasi 

layanan pada transportasi online. 

Perusahaan mempunyai hak sebagai pemilik aplikasi penyedia 

pencarian layanan transportasi online sehingga berhak merubah dan 

menambah kebijakan seerta persyaratan dalam aplikasi layanan 

transportasi online yang secara berkala atas dasar pertimbangan yang 

dilakukan sendiri. Perusahaan juga menjadi pihak yang mengolah 

kerjasama dengan mitra dan mengadakan jasa managemen operasional 

para mitra sehubungan dengan penggunaan aplikasi layanan 

transportasi online. 

2) Mitra atau Driver sekaligus pemilik kendaran bermotor 

Mitra merupakan pihak pelaksana antar jemput barang atau orang, 

pesan antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa 

lainnya lewat aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 

dua yang dimiliki oleh mitra secara pribadi. Berdasarkan isi perjanjian 

kemitraan penyelengaraan transportasi online ini, pihak perusahaan 

penyedia aplikasi degan mitra atau driver merupakan subjek hukum 

yang mandiri dan independen. Maka perjanjian kemitraan antar pihak 
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ini tidak menimbulkan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing, ataupun 

keagenan, kedudukan para pihak sejajar dalam perjanjian kemitraan. 

3) Konsumen atau Pengguna Jasa Layanan Transportasi online 

Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan aplikasi guna 

mendapat jasa layanan transportasi secara online. Konsumen  

merupakan individu  yang  cakap secara  hukum  dalam  melakukan  

perjanjian, memberikan info pribadi kepada pengelola aplikasi yaitu 

nama, alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler saat mendaftar. 

Hubungan hukum antra konsumen dengan perusahaan penyedia aplikasi 

yaitu konsumen sebagai pemberi tugas kepada penyedia aplikasi, 

dimana konsumen memiliki hak agar mendapat layanan transportasi 

online dan kewajiban membayar jasa layanan transportasi online 

tersebut. Sedangkan perusahaan penyedia aplikasi wajib memberi 

layanan transportasi online kpada konsumen dan mendapat hak merima 

pembayaran jasa layanan transportasi online yang telah diberikan 

kepada konsumen. 

 

D.  Tinjauan Umum Perlindungan Hukum  

1.  Pengertian Perlindungan Hukum  

Dalam KBBI perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan 

melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat 

(negara). Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa 
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terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 

ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi 

konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-

hak hukum warga negaranya. 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan terhadap individu atas kedudukannya sebagai manusia yang 

mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan 

kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut guna 

memberikan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana 

hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut.50 Sedangkan menurut Hetty Hasanah 

perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin 

adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan 

hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan 

tindakan hukum.51 

 

                                                
50 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hal. 

121 
51 Hetty Hasanah, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume 

natas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, jurnal, vol 3, hal. 1. 
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2.  Bentuk Perlindungan Hukum  

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dapat 

melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:52  

1.  Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:  

a.  memberikan hak dan kewajiban;  

b.  menjamin hak-hak para subjek hukum;  

2.  Menegakan peraturan (by law enforcement) melalui:  

a.  hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah 

(preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan 

perijinan dan pengawasan;  

b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 

pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;  

c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; 

recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti 

kerugian. 

Perlindungan hukum memiliki fungsi hukum untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum 

sesuai dengan aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 

yakni meliputi 2 hal:53 

                                                
52 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Unila, Bandar Lampung, hal.31. 
53 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, hal. 4 
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a.  Perlindungan Hukum Preventif, merupakan bentuk perlindungan 

hukum bersifat pencegahan yang diberikan pada rakyat untuk 

mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan  

b.  Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan 

hukum bersifat memaksa yang ditujukan untuk penyelesaian 

sengketa di pengadilan.  

 

E.  Tinjauan Umum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

Peraturan mengenai Ojek Online telah dikeluarkan oleh Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia setelah melalui serangkaian proses 

dimulai dari permintaan revisi terhadap Undang Undang nomor 22 tahun 

2009 tentang angkutan jalan agar mencantumkan ojek online sebagai sarana 

angkutan jalan, hingga pembuatan aturan oleh Menteri Perhubungan nomor 

26 tahun 2017 tentang transportasi online namun dibatalkan oleh MA 

karena 14 poin dalam peraturan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan 

peraturan. 14 poin tersebut mencangkup 9 substansi yang kemudian direvisi 

dan diterbitkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mulai 

efektif diberlakukan pada 1 November 2017. Sehingga sejak diterbitkannya 

Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 maka Permenhub Nomor 26 Tahun 

2017 dibatalakan. Ada tiga landasan dalam Permenhub ini yaitu 
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kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan 

dan perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha 

Ada 9 substansi yang diatur dalam PM 108 tahun 2017 yaitu: 

a. Tarif angkutan, 

Pengaturan terhadap batas tarif bawah dan batas tarif atas bagi taksi 

konveksional maupun online. 

b. Kuota 

Pengaturan terhadap banyaknya armada taksi konveksional maupun 

online yang kemudian diberikan wewenang kepada pemerintah daerah 

dalam penentuan jumlahnya. 

c. Argometer taksi 

Pengaturan tentang wajibnya mematuhi pembayaran jasa sesuai dengan 

besaran nilai yang tertera pada argometer taksi konveksional maupun 

online oleh konsumen. 

d. Wilayah operasi 

Pengaturan tentang cakupan wilayah yang diperbolehkan bagi taksi 

konveksional maupun online untuk mengambil konsumen dan 

beroperasi yang kemudian wewenang pengaturan diberikan kepada 

pemerintah daerah. 

e. Persyaratan minimal lima kendaraan 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Perusahaan Angkutan 

Umum wajib memenuhi persayaratan memiliki palingsedikit lima 

kendaraan, punya tempat penyimpanan kendaraan yang mampu 
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menampung sejumlah kendaran yang dimiliki, dan menyediakan 

fasilitas perawatan kendaraan atau bengkel dengan bukti berupa 

dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain. 

Bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat 

berkumpul dalam badan hukum berbentuk koperasi.  

f. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 

Penyertaan dokumen BPKB atau Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) untuk memenuhi kelengkapan Persyaratan minimal lima 

kedaraan. 

g. Domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 

Perlunya pendataan terhadap domisili TNKB yang beroperasi di bawah 

naungan perusahaan penyedia layanan aplikasi dibutuhkan  untuk 

memenuhi dokumen sebagai  syarat perusahaan angkutan umum. 

h. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)  

Dalam rangka pengawasan perlu adanya dokumen yang dilengkapi 

salah satunya SRUT untuk memenuhi standar perusahaan transportasi 

online bisa memiliki payung hukum. 

i. Peran aplikator.54  

Perusahaan aplikasi dapat menyediakan layanan pemesanan akan tetapi 

dilarang menjadi penyelenggara angkutan umum. Adapun terdapat 

beberapa larangan yaitu memberikan layanan akses aplikasi ke 

perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelengaraan 

                                                
54 Nofie Tessar, Kemenhub Resmi Mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, 

https://www.liputan6.com, diakses tanggal 15 November 2018 
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Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam 

Trayek memberikan layanan aplikasi kepada perorangan merekrut 

pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi tarif, di bawah 

tarif batas bawah. 

Akan tetapi kelemahan permenhub ini yaitu pada isi dari peraturan ini 

terbatas hanya pada lingkup kendaraan bermotor roda tiga dan empat, belum 

ada peraturan khusus bagi kendaraan bermotor roda dua, serta permenhub 

ini juga belum ada peraturan mengenai hubungan hukum.  

 

F.   Tinjauan Tentang Electronic Commerce (Transaksi Elektronik) 

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama 

halnya dengan sistem electronic commerce (transaksi elektronik) dalam 

tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Sistem bisnis 

electronic commerce atau bisa disebut e-commerce. 

Transaksi elektornik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer jaringan kompuer dana/atau media elektronik 

lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahaan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transkaksi Elektronik (UU ITE). 

Riyeke Ustadiyanto mengungkapkan bahwa e-commerce adalah 

perjanjian dalam transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan media 

internet.55  

                                                
55 Ryeke Ustadiyanto. 2001.  Framework e-commerce, Andi Offcet, Yogyakarta, hal.1 
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Berdasarkan UU ITE Pasal 1 angka 17 Kontrak Elektronik adalah 

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sitem elektronik. Semua kontrak 

yang terjadi dalam transaksi e-coommerce harus memenuhi syarat sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 yaitu:  

“Sebuah perjanjian elektronik dapat dikatakan sah sebagai perjanjian jika: 
a) Terdapat kesepakatan para pihak; 
b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c) Terdapat hal tertentu; dan 
d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan,dan ketertiban umum.” 

Hal ini juga tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah 

perjanjian dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat. 

Perjanjian pada transaksi elektronik memiliki tipe dan variasi yaitu :56 

1.  Kontrak melalui chatting dan video conference 

Chatting dan video conference merupakan sebuah alat komunikasi yang 

tersedia di internet yang memiliki fungsi melakukan dialog secara 

langsung dengan orang lain menggunakan komputer masing-masing. 

2.  Kontrak melalui e-mail 

Kontrak e-mail merupakan salah satu kontrak online yang sangat 

terkenal. Alamat email dapat diperoleh dengan mendaftarkan kepda 

penyedia layanan e-mail gratis. Kontrak e-mail dapat berupa penawaran 

yg dikirimkan kepada orang-orang yang bergabung dalam mailing list 
                                                

56 M.Arsyid Sanusi. 2001. E-commerce (Hukum dan Solusinya), PT. Mitra Grafika Sarana, 
Jakarta, hal.64 
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serta dapat dilakukan dengan mempromosikan penawaran melalui web 

site yang kemudian penerimaannya dilakukan melalui email. 

3.  Kontrak melalui website 

 Kontrak web site terjadi jika pihak e-merchant mempunyai penjelasan 

mengenai produk atau jasa pada home web dan terdapat cara 

pemesanan sehingga konsumen dapat membeli barang atau jasa 

tersebut.  

Selain itu e-commerce juga memiliki ruang lingkup meliputi tiga sisi 

yakni:57 

1) Bisnis ke bisnis (business to business atau B2B) 

Merupakan sistem komunikasi antar pelaku bisnis yang dilakukan 

secara rutin dan dalam kapasitas yang besar guna meningkatkan bisnis 

para pihak bisnis itu sendiri. Ciri-ciri pada B2B ini adalah: 

a.  Trading Partners telah mengetahui satu sama lain dan hubungan 

sudah terjalin cukup lama; 

b. Pertukaran informasi dilaksanakan dengan berulang-ulang dan 

dengan format yang telah disetujui. Menggunakan sistem dan 

standart yang sama; 

c. Tidak harus menunggu untuk mengirimkan data;  

d.  Model yang digunakan yaitu peer to peer yang mana processing 

intelligence dapat di diistribusikan olleh keduua pelakub bisnis.. 

2) Bisnis ke konsumen (business to consumer atau B2C) 

                                                
57 Onno w.purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001.  Mengenal e-Commerce, Elex Media 

Komputindo, Jakarta 
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Merupakan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha guna 

pemenuhan suatu kebutuhan dan pada waktu teretntu juga. Ciri-ciri dari 

B2C ini yaitiu: 

a) Informasi terbuka untuk umum. 

b) Pelayanan bersifat umum yang dapat digunakan orang banyak.  

c) Pelayanan diberikan sesuai dengan permintaan.  

d) Menggunakan pendekatan client server yaitu konsumen merupakan 

pihak client  dan penyedia barang/jasa sebagai server. Problematika 

mengenai perlindungan konsumen yaitu produk-produk yang 

diperjual belikan merupakan barang/jasa yang siap dikonsumsi. 

Jenis perjanjian dalam metode ini pada umumnya merupakan 

perjanjian online yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan 

kepada pihak umum dalam bentuk take it or leave it contract. 

3) Konsumen untuk konsumen (consumer to consumer atau C2C) 

Consumer to consumer merupakan transaksi bisnis elektronik yang 

dilakukan antar pihak konsumen dengan konsumen untuk memenuhi 

suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu juga. Ruang lingkup 

C2C ini bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh 

konsumen dengan konsumen yang memerlukan transaksi melalui 

internet sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga 

maupun kualitas dan pelayanannya. Para customer dapat membentuk 

komunitas sebagai pengguna atau penggemar produk untuk 
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memberikan penilaian terhadap pelayanan suatu perusahaan sehingga 

customer memiliki kedudukan/posisi tawar yang tinggi. 

 Pada prakteknya, model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen 

sampai saat ini adalah model B2B dan B2C. Berbeda dengan B2C yang 

pada umumnya menggunakan jaringan terbuka sehingga informasi 

dapat disebarkan ke masyarakat umum. B2B memiliki ciri-ciri yang 

berbeda dimana informasi hanya dipertukarkan melalui mitra bisnisnya 

saja, meskipun dilakukan menggunakan media internet juga. Dengan 

melihat ciri dan karakteristik dari model transaksi e-commerce, jika 

bisnis dapat mengusahakan kemampuan dalam transaksi, keuntungan 

yang didapatkan akan bertambah besar. 

Adapun aturan terhadap para pelaksana transaksi e-commerce 

terdapat pada Undang-Undang ITE Pada pasal 15 yang “mewajibkan kepada 

penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem 

elektroniknya secara andal, aman, serta bertanggungjawab terhadap 

beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Selain itu pada pasal 

10 ayat (1) UU ITE juga mengatur mengenai “perusahaan yang 

menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik sebagai media bisnis 

menentukan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi 

elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan”. 

Penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi e-

commerce terdapat dalam beberapa poin yaitu pasal 1 angka 1 UU ITE, 

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
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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 yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya”. Pasal 1 angka 4 UU ITE yang berbunyi: 

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya”. Serta pasal 1 angka 5 UU ITE, “Sistem Elektronik adalah 

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 

Informasi Elektronik”. 

Ketentuan hukum yang mendasari sahnya Informasi Elektronik 

dalam transaksi e-commerce terdapat pada pasal 5 ayat 1,2,3 UU ITE yaitu 

menyatakan bahwa 

(1)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

(2)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan 
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia.  
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(3)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam UndangUndang ini.  

 

G. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen merupakan upaya untuk mensejahterakan 

masyarakat dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada 

zaman modern saat ini. Hukum perlindungan konsumen secara umum 

bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang 

hukum privat maupun bidang hukum publik. 

Az. Nasution mengartikan Hukum Perlindungan Konsumen adalah 

hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, 

dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara 

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa 

konsumen di dalam pergaulan hidup.58 

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat 

UUPK 8/1999. Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 

Angka 1 UUPK, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. 

                                                
58 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 9  
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Pengertian Konsumen dalam pasal 1 (2) UUPK yaitu “konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” 

Adapun dalam Pasal 1 (3) UUPK terdapat pengertian pelaku usaha 

yaitu: 

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi” 
 
Dalam UUPK juga terdapat tentang hak dan kewajiban dari konsumen 

serta pelaku usaha. Adapun hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 UUPK 

yaitu: 

“1.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa;  

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan;  

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan;  

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya;  

9. hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan 
lainnya.” 
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Selain aturan mengenai hak dari konsumen, juga terdapat aturan 

dalam UUPK terkait dengan kewajiban dari konsumen sesuai dengan Pasal 

5 UUPK yaitu:  

“a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.” 
 

Dalam UUPK pun juga telah mengatur hak-hak dari pelaku usaha 

yang tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:  

“a. Hak untuk menerima pembayaran uang yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar baranghak untuk menerima pembayaran 
yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik;  

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen;  

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;  

e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan 
lainnya.” 
 

Sebagai pemenuhan hak dari konsumen maka terdapat kewajiban bagi 

pelaku usaha sesusai dengan Pasal 7 UUPK yakni:  

“a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan;  

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan stkonsumenr mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku;  
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e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan;  

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian.” 
 

 

 


