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PENDAHULUAN 

 

Perlindungan konsumen dalam bidang perumahan dengan 

beragam masalahnya sulit diselesaikan secara efektif dan efisien 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 Para 

pelaku usaha  merupakan subyek yang sangat penting dalam 

perlindungan konsumen seolah-olah tak terjangkau oleh hukum. 

Dalam praktik penegakan hukum aspek perlindungan 

konsumen yang menggunakan perjanjian baku sering didapati 

kesan bahwa praktik peradilan tak ditemukan rasa keadilan, 

peradilan hanya bersifat formalitas (aparat penegak hukum lebih 

memilih sebagai corong undang-undang). Para aparat penegak 

hukum telah terkoptasi ke dalam penegakan paham legisme dan 

doktrin positivis tanpa berani keluar dari tradisi ke penegakan 

hukum yang progresif. Tema hukum privat cenderung digeser ke 

tema hukum publik.  

Penemuan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya 

diperlukan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi 

peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan 

mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu. Hakim selalu 

dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus  

                                       
       

1
 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen 

Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.81. 
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diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan 

hukumnya.2 

Dalam rangka reformasi politik hukum saat ini diharapkan 

supaya keseluruhan kegiatan dan keseluruhan aparat dan pejabat 

yang terlibat, baik dalam rangka pembuatan peraturan hukum (law 

making) maupun rangka penerapannya (law enforcement), supaya 

semua berpikir dan membuat putusan dan tindakan dengan 

mengacu kepada paradigma-paradigma yang telah disepakati 

secara nasional. 3 

Dalam kenyataannya banyak konsumen dirugikan oleh 

tindakan pengembang (pengusaha)  dan jarang sekali kosumen 

menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. 

Konsumen lebih banyak mengalah dan membiarkan ketika terjadi 

perbuatan sepihak dari pengusaha karena adanya klausul 

eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan 

konsumen menganggap itu merupakan bagian dari perjanjian yang 

harus dipatuhi dan seringkali tidak disadari oleh kosumen ketika 

menandatangani perjanjian perumahan tersebut kalaupun disadari 

tetapi karena konsumen membutuhkan rumah tersebut maka mau 

tidak mau konsumen tersebut   harus menyetujui syarat-syarat yang  

                                       
       

2
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, 

Yogyakarta, 2006, hal.37-38 

       
3
 M. Solly Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Dalam 

Rangka Ultah ke-80 Prof. Solly Lubis, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 63 
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sudah dibuat terlebih dahulu oleh pengusaha secara sepihak . Oleh 

karena lemahnya posisi konsumen ini memerlukan suatu ketentuan 

yang dapat melindungi konsumen secara lebih efektif dari tindakan 

semena-mena. 

Perjanjian baku dalam praktik telah menimbulkan banyak 

dampak yuridis. Penggunaan perjanjian baku menunjukkan 

perkembangan yang tidak sejalan dengan tuntutan rasa keadilan 

masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan 

yang bertanggung jawab, lebih jauh bertentangan dengan nilai-nilai 

ideologi-filosofis Pancasila yang bermuara pada pengabaian hak-

hak konsumen. 

Nilai-nilai keadilan dan kepatutan serta keseimbangan hak 

dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku, keseimbangan 

kepentingan pelaku usaha dan konsumen perumahan, tetaplah akan 

mengundang dan menjadi diskusi panjang secara ilmiah akademis. 

Disertasi ini paling tidak akan menguak beberapa sisi penting dari 

berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam pilihan 

perjanjian baku dalam kontrak perjanjian perumahan. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB i 

Peranan Hakim dalam 

Penyelesaian Kontrak antar 

Pelaku usaha dengan Konsumen 

Berdasarkan Litigasi dan Non 

litigasi 

 

 

A. Peranan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa 
Konsumen 

 
Hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum 

menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan (justiciable). 

Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan 

integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch 

bahwa dalam menerapkan tujuan hukum dalam putusan hakim 

terdapat skala prioritas di mana prioritas pertama adalah keadilan, 

sedangkan prioritas kedua adalah kemanfaatan  dan prioritas ketiga  
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adalah kepastian hukum. Hakim dalam putusannya harus mampu 

mencerminkan asas-asas tersebut.4 

Holmes memandang hukum sebagai seperangkat 

konsekuensi-konsekuensi. Menurut Holmes, kita memahami hukum 

ketika kita dapat meramalkan dengan kepastian tertentu, apa yang 

dihasilkan oleh perilaku pengadilan, ketika pengadilan dihadapkan 

dengan problem-problem hukum. Holmes berpendapat bahwa 

hakim memberi makna baru dan penafsiran ke suatu aturan hukum 

yang sudah ada atau menciptakan suatu aturan hukum baru untuk 

pertama kalinya.5  

UUPK membedakan penyelesaian sengketa konsumen 

menjadi dua bagian yaitu: Pertama, Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yakni penyelesaian sengketa secara damai, oleh para 

pihak sendiri yakni antara konsumen dengan pelaku usaha dan 

penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan menggunakan 

mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui 

konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Kedua, penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan. 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk  

                                       
       4 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Juridicalprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang 
(Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal.288-289. 
       5 Ibid., hal.41. 
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dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu 

untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang 

kembali kerugian yang diderita konsumen. Apabila telah dipilih 

upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan 

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersengketa. Hal ini berarti penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan 

sengketa mereka di luar pengadilan. 

Dengan diberlakukan UUPK, masyarakat yang merasa 

dirugikan mempunyai opsi untuk mengadukan sengketanya dengan 

pelaku usaha ke pengadilan negeri dengan proses beracara lebih 

lama atau dapat mengadukan kepada BPSK.  Akan tetapi, dengan 

berlakunya UUPK ini ternyata tidak cukup memberikan kepastian 

hukum terhadap sengketa yang dialami konsumen. Dalam 

penegakan hukumnya terjadi kebingungan bagi para pihak yang 

terlibat dalam proses impelentasinya. Di mana pelaku usaha dapat 

mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK  ke pengadilan 

negeri.6 Hal ini mengakibatkan apa yang semula diharapkan mampu 

menyelesaikan sengketa konsumen secara lebih sederhana dan 

cepat tidak terwujud malahan terkesan menjadi semakin lambat. 

 
                                       
       6 Lihat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. 
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Dalam perkara perdata penyelesaian sengketa konsumen 

yang dilakukan melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara 

perdata yang berlaku (HIR/RBg). Tata cara penegakan hukumnya 

mulai dari gugatan sampai pada eksekusi putusan. Dalam 

memeriksa perkara ini hakim sangat berperan penting terutama 

dalam hal menentukan hasil akhir dari suatu putusan.  

Dalam memeriksa dan memutus perkara hakim bebas. 

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, 

ekonomi dan lainnya. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak 

sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum 

dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, 

melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga 

keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat 

Indonesia. Oleh karenanya, kebebasan hakim dibatasi oleh 

Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban 

umum. 

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi hakim saat ini 

belum seperti diharapkan. Terbukti dengan adanya banyak laporan 

dan  pengaduan tentang proses penanganan perkara,  
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penyalahgunaan kekuasaan hakim pada khususnya atau peradilan 

pada umumnya.7 

Anwarul Yaqin menganggap bahwa pendekatan realis dapat 

diterapkan pada kasus-kasus sulit yaitu dalam hal undang-

undangnya tidak jelas atau belum ada secara eksplisit. Bagi Anwarul 

Yaqin, di mana hukum sudah pasti dan jelas, maka hakim hanya 

sedikit melakukan pilihan yaitu menemukan aturan mana yang 

akan digunakannya untuk kasus konkret yang dihadapinya atau 

menerapkan hukum. Hal ini dibantah oleh Achmad Ali di mana tidak 

ada kasus yang dapat dikategorikan hukumnya jelas dan pasti, 

karena kita mengetahui bahwa undang-undang itu tidak pernah 

mengatur suatu kasus secara in konkreto. Yang mengkonkretkannya 

terhadap suatu kasus tertentu di dalam praktik adalah hakim. 

Seluruh putusan hakim tak pernah lepas dari pengaruh kepribadian 

hakim dan tidak pernah lepas dari nilai-nilai intrinsik yang dianut 

hakim.8 

 Dari sisi hakim, banyaknya hakim yang bermasalah tersebut 

tidak mustahil  karena tidak baiknya sistem rekruitmen dan karir 

hakim yang ada. Kelemahan dalam sistem rekruitmen dan karir 

hakim yang ada, antara lain: (1) sistem rekruitmennya cenderung  

                                       
       7 Dari Januari-September 2012 Komisi Yudisial telah menerima 1.357 
pengaduan tentang hakim bermasalah. Available http//www.inilah.com 
diakses tanggal 30 Oktober 2012. 
       8 Achmad Ali, Op.Cit., hal.57. 
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tertutup dan kurang berorientasi untuk mendapatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang baik, terdapat indikasi adanya KKN (Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme); (2) kurangnya pembinaan terhadap hakim 

yang ada; (3) sistem mutasi dan promosi  hakim dan jabatannya 

tidak berjalan dengan baik; (4) jumlah pengadilan, hakim, dan 

karyawan kurang sesuai dengan kebutuhan riil, rasionya tidak 

sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditanganinya; (5) 

kurang koordinasi dalam rekruitmen Hakim Agung Non Karir 

demikian pula fit dan proper testnya kurang tepat; (6) kurang jelas 

dan tidak tegas dalam mekanisme pangawasan, pemberian 

penghargaan, maupun penerapan sanksi hukuman terhadap kinerja 

hakim; (7) adanya indikasi KKN dalam penanganan perkara; dan (8) 

kurang memadainya sarana dan pra sarana yang ada.9 

Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh 

dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikir logis, 

kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.10 Satjipto 

Rahardjo dalam tulisannya mengatakan bahwa “putusan hakim 

ditentukan oleh sarapan pagi hakim”. Hal ini menimbulkan  

 

 

                                       
       9 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Laporan Akhir 
Rekruitmen dan Karir di Bidang Peradilan, Kelompok Kerja A.2 Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003, hal.viii. 
       10 Yusti Probowati, Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologis Hukum 
dalam Perkara Pidana, Srikandi, 2005, hal.113.  
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kegegeran di kalangan peradilan yang pada waktu itu masih sangat 

asing terhadap kajian sosiologi hukum.11 

Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk 

menemukan keadilan, tetapi dalam kenyataannya hanya menjadi 

tempat untuk mencari yang menang. Soal peraturan, prosedur dan 

lain-lain menjadi hal yang dapat dipermainkan. Keadaan seperti ini  

memunculkan sebutan trial without truth (pengadilan yang tidak 

menghasilkan kebenaran).12 

Menurut Satjipto Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap 

faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan 

belum berkembang sama sekali. Faktor manusia di sini adalah latar 

belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan konkret 

yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.13 

 Hakim yang menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi 

pergulatan kemanusiaan dihadapkan aturan hukum, fakta-fakta, 

argumen para pihak/ advokat dan lebih dari itu terjadi pergulatan 

batin di dalam diri hakim dalam memutuskan suatu perkara. 

 

 

                                       
       11 Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,  
IBLAM, Jakarta,  2004, hal.263. 
       12 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, 
Jakarta, 2006, hal.91. 
       13 Satjipto Rahardjo, Masalah  Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan 
Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hal.79. 



 

11 
 

 

 

 

 

 

Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4:8, yang diterjemahkan 

sebagai berikut:14 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan 
amanah kepada yang berhak menerimanya dan 
memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
dan Maha Melihat”.  
 

 Dari surah tersebut di atas dapat diketahui pentingnya 

amanah yang diberikan kepada manusia dan memutuskan perkara 

yang adil di antara manusia. Hal ini seharusnya dijadikan pedoman 

bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. 

LB.Curzon dalam bahasannya tentang realisme Amerika 

Serikat, juga membahas tentang konsep prediksi ilmiah terhadap 

perilaku hakim dan putusannya, sebagai salah satu ciri realisme.15 

 Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap 

putusan hakim di pengadilan. Kemampuan berpikir logis yang baik 

sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan 

putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang 

dalam proses persidangan. 

  

                                       
       14 Lihat Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang 
Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada 
Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2010, hal.105. 
       15 Achmad Ali, Op.Cit., hal.267. 
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Kebebasan hakim dalam membuat putusan pengadilan 

harus juga berpedoman kepada tiga hal: Pertama, apakah putusan 

yang diambil mengandung nilai tanggung jawab, dalam arti putusan 

dapat dipertanggungjawabkan secara objektif atas tuntutan 

keadilan yang diharapkan. Kedua, apakah putusan yang diambil 

benar-benar telah mempertimbangkan moralitas otonom yang tidak 

di bawah tekanan pihak manapun dan apapun sehingga benar-

benar otonomisasi seorang hakim benar-benar yang berbicara. 

Ketiga, apakah putusan yang diambil telah mempertimbangkan 

suara hati sebagai cermin yang bisa menunjukkan perasaan 

bersalah ketika seorang hakim membuat putusan yang salah atau 

keliru.16 

 Kemandirian hukum dan pengadilan termasuk hakim 

diartikan juga sebagai kemandirian dalam sistem hukum secara 

utuh yang mencakup tiga unsur hukum yang sebagaimana 

dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman17, yaitu substansi (aturan 

hukum), struktur (pranata hukum dan aparatnya), serta kultur 

hukum. Konsep kemandirian hukum, pengadilan dan hakim erat  

 

 

                                       
       16 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana, Jakarta, 2012, 
hal.175. 
       17 Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 
Russel Sage Fondation, New York, 1975, hal.15. 
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kaitannya dengan empat atribut sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Propisil yakni:18 

a. altribute of authority, yaitu bahwa hukum merupakan putusan-

putusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, 

putusan-putusan mana ditujukan untuk mengatasi ketegangan 

yang terjadi di dalam masyarakat; 

b. altribute of intention of universal application, yaitu bahwa 

putusan-putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang 

untuk masa mendatang; 

c. altribute of obligation, merupakan ciri yang berarti bahwa 

putusan-putusan pengawasan yang harus berisi kewajiban-

kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya; 

d. altribute of sanction, yang menentukan bahwa putusan-putusan 

dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi, yang 

didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata. 

 Upaya peningkatan kualitas hakim tersebut, tentunya harus 

tetap berorientasi pada fungsi, tugas dan tanggung jawab hakim 

sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, tidak 

bertentangan dengan kebebasan hakim dan dimaksudkan untuk 

juga untuk meningkatkan kualitas dari putusan hakim. Di samping 

itu, faktor-faktor penunjang lainnya juga harus  diperhatikan, antara 

lain manajemen, pengawasan terhadap kinerja hakim secara  
                                       
       18 Paul Bohannan, Law & Warfare: Studies in the Antropology of Conflict, 
Texas Press Sourcebooks in Antropology, 1980, hal.25-42. 
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proporsional dan profesional, serta penerapan lembaga reward and 

punishment secara tepat dan adil. 

 

B.Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat 

berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar 

pengadilan19, namun penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh 

para pihak kadang dirasa tidak patut, lebih-lebih jika para pihak 

yang menghadapi sengketa tersebut memiliki kedudukan yang tidak 

seimbang. Ketidakseimbangan juga banyak terjadi dalam hubungan 

antara konsumen dengan pelaku usaha, namun ketidakseimbangan 

tersebut telah diusahakan untuk dihilangkan dengan lahirnya 

UUPK.20 

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi21 

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat  

                                       
       19 Pasal 45 Ayat (1) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang 
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. 
       20 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia, 
Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.210. 
       21 Dalam Pasal 1246 KUH Perdata ganti kerugian terdiri dari 2 (dua) 
faktor yaitu (1) kerugian yang nyata-nyata diderita, dan (2) kerugian 
lainnya, atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Faktor kerugian di 
sini juga tidak harus yang berwujud kerugian materil, tetapi meliputi pula 
kerugian subjektif yang berarti kerugian immateril, seperti segala sesuatu 
yang menyebabkan orang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. 
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mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen.22  

Pembuktian ada tidaknya kesalahan, dalam gugatan ganti 

rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, dan Pasal 22 

UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (pihak 

yang digugat). Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal 

membuktikan tidak adanya unsur kesalahan23, dan cukup memiliki 

alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang 

dituntut penggugat/ konsumen akan dikabulkan. 

 

                                       
       22 Lihat Pasal 19 UUPK. 
       23 Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung 
jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: 

a.  Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau 
tidak dimaksudkan untuk diedarkan; 

b. Cacat barang timbul pada kemudian hari; 
c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi 

barang; 
d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; dan 
e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak 

barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. 
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Beban pembuktian terbalik ini penting untuk diterapkan 

dalam UUPK, tidak adil kiranya jika konsumen harus membuktikan 

keempat unsur tersebut dengan dasar pertimbangan:24 

a. Secara sosial ekonomi kedudukan konsumen lemah 

dibandingkan dengan kedudukan pengusaha/ perusahaan. 

b. Dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah 

mendapatkan pengacara untuk membela kepentingan-

kepentingannya, termasuk dalam membuktikan dalil-dalilnya 

lewat keahlian para ahli dari berbagai bidang sesuai dengan 

produk yang dihasilkannya. 

c. Bagi konsumen sulit membuktikan unsur ada tidaknya 

kesalahan/kelalaian pengusaha/produsen dalam proses 

produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang 

telah dikonsumsi konsumen. 

Walaupun sudah tampak adanya usaha mempercepat 

penyelesaian sengketa konsumen, khususnya melalui BPSK, yang 

putusannya dinyatakan final dan mengikat, namun UUPK masih 

membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan 

tersebut untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, 

hanya saja pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri 

tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding  

                                       
       24 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 
ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, 
Jakarta, 2008, hal.185. 
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melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.25Apabila 

sudah masuk ke lembaga peradilan maka sengketa tersebut tidak 

dapat diputus secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 

 Adapun skema penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan sebagai berikut:26 

Skema 3a: 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Konsiliasi 

 

 

Majelis BPSK 

(Pasif) 

 

 

 

 

  

 Konsumen       Kesepakatan  Pelaku Usaha 

 

 

   Dituangkan dalam  Putusan BPSK 

 

 

                                       
       25 Ahmadi Miru& Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.251. 
       26 B.Mulyono dalam Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal.111-118. 

- Panggil pelaku usaha & konsumen yang 
bersengketa 

- Panggil saksi/ahli, bila diperlukan 
- Menyediakan forum bagi konsumen dan para 

pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa 
- Menjawab pertanyaan konsumen dari pelaku 

usaha tentang alternatif penyelesaian & 

masalah hukum 
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Skema 3b: 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi 

 

 

Majelis BPSK 

(Pasif) 

 
 
 
 

 
Secara Aktif Mendamaikan 

  

 

 Konsumen       Kesepakatan  Pelaku Usaha 

 

 

   Dituangkan dalam  Putusan BPSK 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

- Panggil pelaku usaha & konsumen yang 
bersengketa 

- Panggil saksi/ahli, bila diperlukan 
- Menyediakan forum bagi konsumen dan para 

pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa 
- Menjawab pertanyaan konsumen dari pelaku 

usaha tentang alternatif penyelesaian & 

masalah hukum 
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Skema 3b: 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Arbitrase 

 
 

 

     

 

        

    

 

    

            Majelis BPSK 
 
Tidak hadir                     Sidang I    Tidak hadir 
 
 
             Diundur 5 hari 
 
 
Tidak hadir                    Sidang II    Tidak hadir 
 
 
Gugatan gugur demi hukum              Gugatan dikabulkan 
 
 
               Hadir            Konsumen Damai 
 
 
             Berhasil    Gagal 
 
 
       Putusan Perdamaian  Sidang dilanjutkan: Gugatan, 
        Jawaban, Pembuktian 
 
 
 
           Bantuan BPSK 

Konsumen Pelaku Usaha 

Memilih 
Arbitrase dari 
unsur 
Konsumen 
sebagai anggota 

Arbiter dari 
unsur 
Pemerintah 
sebagai Ketua 
Majelis 

Memilih 
Arbitrase dari 
unsur Pelaku 
Usaha  sebagai 
anggota 
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BAB II 

Asas Hukum Sebagai Pedoman Kerja 

Bagi Hakim dalam Pengambilan 

Keputusan 

 

A. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan 

Pengadilan merupakan salah satu bagian dari organisasi 

penegakan hukum. Pengadilan mengemban tugas untuk 

mewujudkan tujuan hukum. Sebagai organisasi penegakan hukum, 

pengadilan melakukan kegiatan, yakni menerima, memeriksa, dan 

mengadili perkara yang datang dari masyarakat. 

 Apabila pengadilan dilihat dari sudut perspektif organisasi, 

maka biasanya dihubungkan dengan beban pekerjaan yang harus 

diselesaikan. Meningkatnya beban pekerjaan secara tajam, akan 

mengakibatkan kesulitan keorganisasiannya. Friedman 

mengatakan, bahwa lembaga yang melayani kepentingan umum 

mempunyai perkiraan sendiri mengenai masyarakat yang 

dilayaninya. Perkiraan ini kemudian dipetakan ke dalam suatu pola 

tertentu yang disebut pola beban kerja yang normal. Pola ini yang 

kemudian menjadi pegangan dalam mengadakan berbagai sarana 

yang dibutuhkannya, seperti fasilitas, tenaga, dan penggajian.27 

                                       
       27 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.88. 



 

22 
 

 

 

 

 

 

Selain itu penerapan asas legalitas yang merupakan salah 

satu prinsip penegakan hukum agar dengan cara itu dapat 

diterapkan kepastian hukum. Akan tetapi, praktik penerapan 

kepastian hukum itu cenderung bersifat represif karena dengan 

asas legalitas itu para hakim memutus sengketa itu didasarkan pada 

kaidah hukum yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga 

dengan cara itu putusan hakim lebih condong mererapkan 

aspek/keadilan hukum (legal justice). Hal ini juga menimbulkan 

ketidakpuasan di kalangan pemerhati hukum.28 

Sudah lama muncul kritik terhadap badan pengadilan di 

mana proses penyelesaian sengketa dianggap tidak efektif dan 

efisien. Kritik terhadap lembaga peradilan tidak hanya terjadi di 

Indonesia tetapi hampir di semua negara. Misalnya di negara 

Jepang, masyarakat Jepang menganggap sistem penyelesaian 

sengketa melalui peradilan sangat menjemukan. Contohnya dalam 

surat kabar Jepang ”The Daily Youmiuri” pada tanggal 28 Oktober 

1994 yang dikutip oleh M.Yahya Harahap. Kasusnya menyangkut 

sengketa NAGARA RIVER FLOOD. Sebanyak 1491 warga, menuntut 

ganti rugi kepada pemerintah. Tuntutan didasarkan, kerugian yang 

mereka alami atas bobolnya tanggul sungai sehingga terjadi banjir 

yang menimbulkan bencana terhadap penduduk yang bertepat 

tinggal di sepanjang aliran sungai. Gugatan diajukan pada tahun  
                                       
       28 Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui 
Putusan-putusan Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2008, hal.13. 
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1976, namun proses penyelesaian sampai tingkat kasasi, baru 

diputus Mahkamah Agung Jepang pada bulan Oktober 1994. Hal ini 

berarti penyelesaian perkara tersebut memakan waktu sampai 17 

tahun.29 

 Menurut American Law Institute – American Bar 

Association (ALI – ABA) yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid 

sampai dengan 1994 jumlah sengketa pidana yang masuk di Federal 

District Courts di USA kurang lebih 250.000 dan sengketa perdata 

kurang lebih 1.000.000 masuk di State Courts. Menelan biaya sekitar 

US$300.000.000.000 (tiga ratus milyar US$) per-tahunnya di mana 

sebesar US$ 80.000.000.000 (delapan puluh milyarUS$) untuk biaya 

litigasi sipil. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian mencapai 

kurang lebih 6 tahun di pengadilan pertama dan sekitar 3 sampai 4 

tahun untuk memperoleh putusan akhir melaui apel dam kasasi. 

Waktu tunggu sampai perkara mulai disidangkan di pengadilan 

rata-rata 3 tahun.30 

Penyelesaian sengketa melalui  litigasi atau pengadilan 

berjalan dijalur yang lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit. 

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang 

tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara- 

                                       
       29 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan 
Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 1997., hal.153. 
       30 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: 
Suatu Pengantar, Fikahati Aneka, Jakarta, 2002, hal.10. 
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negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari 

keadilan, terutama dari kelompok ekonomi jauh lebih gencar. 

Kalangan ekonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya 

perekonomian nasional diakibatkan oleh mahalnya biaya peradilan 

Tony Mc.Adam dalam tulisannya mengemukakan bahwa: 

”law has become a very big American business and that 

litigation cost may be doing damage to nation’s company.”31 

Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan mendesain 

peradilan yang lebih efektif dan efisien belum membuahkan hasil 

yang memuaskan. Sementara itu kritik global yang ditujukan atas 

kinerja dan keberadaan peradilan. Dapat dikemukakan beberapa 

kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah 

era 1980, antara lain: 32 

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat. 

Penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan 

peradilan dalam segala tingkat peradilan diseluruh dunia: 

a. Penyelesaian  sangat lambat atau buang waktu 

(waste of time), 

b.  Hal itu terjadi sebagai akibat sistem 

pemeriksaannya sangat formalistis (very formalistic) 

dan juga sangat teknis (very technical). 

                                       
       31 Tony Mc Adams, Law Bussiness Society, 3rd Edition Irwin, Boston, 
1992, hal.195. 

       32 M.Yahya Harahap, Op.Cit., 1997, hal. 154-158. 
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c. Sedangkan pada sisi lain, arus perkara semakin 

deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga 

terjadi beban yang berlebihan (overloaded). 

Seperti yang dikatakan J.David Reitzel there is a long 

wait for litigants to get trial. Jangankan untuk mendapat 

putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk 

menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri 

menunggu. Fakta itupun dikemukakan Hetger Muller the 

advent of litigious society and increasing case loads and 

delays that this generate are already matter of public 

concern. Sudah menjadi hal yang biasa proses penyelesaian 

tertunda sampai bertahun-tahun. Peter Lovenheim 

mengatakan a litigated case may be pending for two, three, 

four, or five years before trial. 

Seperti gambaran bagaimana lambatnya penyelesaian 

perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, sering 

dikemukakan data berikut: 

a. Amerika Serikat, 5-10 tahun, 

b. Jepang, 5-12 tahun, 

c. Korea Selatan, 5-7 tahun, dan  

d. Indonesia, rata-rata 5-12 tahun. 

2. Biaya berperkara mahal 
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Pada dasarnya, biaya berperkara mahal, dan biaya itu 

semakin mahal sehubungan dengan lamanya waktu 

penyelesaian. Semakin lama proses penyelesaian, semakin 

banyak biaya yang dikeluarkan. Biaya pengacara di Amerika 

rata-rata US$250 per jam. Memperhatikan kenyataan itu, 

Laurence S.Clark berkata so the cost of law suits may exceed 

the value of winning. Jumlah biaya perkara, melampaui 

jumlah hasil kemenangan. Sehubungan dengan itu, sangat 

ironis ungkapan pepatah Cina yang menyatakan going to the 

law is losing cow for sake of a cat. Berperkara di pengadilan 

bagaikan hilang seekor lembu memperkarakan seekor 

kucing. Sedemikian rupa mahalnya, sehingga orang 

berperkara itu lumpuh. Jack Etriege mengatakan litigation 

paralyzes people. 

3. Peradilan Tidak Tanggap (Unresponsive) 

Berdasar pengamatan, peradilan kurang (unresponsive) 

dalam bentuk perilaku: 

a. Tidak tanggap membela dan melindungi 

kepentingan umum (public interest) pengadilan atau 

hakim, sering mengabaikan perlindungan 

kepentingan umum. Tidak perduli terhadap 

kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas. 

Tony Mc Adam mengatakan the courts are extremely  
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clogged up and are generally unresponsive to the 

needs of the public. Mata hati pengadilan buta dan 

tertutup, dan pada umumnya tidak mau 

memperhatikan kepentingan masyarakat luas. 

b. Pengadilan sering berlaku tidak adil atau unfair 

Pengadilan hanya melayani dan memberi 

keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya: 

1) Tidak tanggap dan tidak peduli kepada 

rakyat biasa dan golongan miskin 

(ordinary citizen), 

2) Kelompok ini, sering diperlakukan tidak 

wajar (unappropriate), dan bahkan 

diperlakukan secara tidak manusiawi 

(unhumanly). 

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 

Kritik yang lain, putusan pengadilan tidak menyelesaikan 

masalah, tetapi sebaliknya menimbulkan masalah baru. 

Kenyataan yang dihadapi, putusan pengadilan tidak 

memberi penyelesaian yang menyeluruh. Bahkan tidak 

memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang. 

Menang atau kalah sama keadaannya. Sama-sama tidak 

puas. Terutama atas besarnya biaya yang dikeluarkan. 
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Selain itu, kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan 

kedamaian kalbu dan nurani. Bahkan seperti yang 

diungkapkan pepatah Cina a lawsuit bred ten years of hatred. 

Berperkara di pengadilan menumbuhkan benih kebencian 

dan dendam bertahun-tahun. 

5. Putusan Pengadilan Membingungkan 

Selain putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, 

juga sering membingungkan atau disebut erratic: 

a. Terkadang, tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, 

pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa 

jumlahnya, 

b. Sebaliknya, meskipun dasar alasan hukum dan 

buktinya kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau yang 

dikabulkan dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak 

masuk akal sehat. 

6. Putusan Pengadilan Tidak Memberi Kepastian Hukum 

Terutama pada masa belakangan ini, sering ditemukan 

putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Padahal 

sesuai dengan doktrin yurisprudensi, dalam kasus yang 

sama (in similar case): 

a. Harus diberi perlakuan penerapan hukum yang 

sama, sehingga dapat dibina legal certainty dan 

penegakan hukum yang predictable, 
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b. Tetapi yang terjadi, penerapan yang berdisparitas 

dan fluktuatif dalam kasus yang sama, sehingga 

terjadi pelanggaran asas diskriminasi, asas equal 

treatment, dan asas equality before the law. 

7. Kemampuan Para Hakim Bercorak Generalis 

Kritik selanjutnya yang pahit untuk ditelaah adalah 

ungkapan yang mengatakan umumnya kemampuan dan 

pengetahuan para hakim menghadapi berbagai kasus, hanya 

bersifat generalis. Kualitas dan kemampuan profesionalisme 

mereka pada bidang tertentu, sangat minim. Para hakim 

dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas 

dalam sengketa yang menyangkut bidang perbankan atau 

pasar modal. Mungkin juga tidak memahami sama sekali 

masalah asuransi, perkapalan dan perdagangan, dan 

sebagainya.  

Memperhatikan para hakim hanya mempunyai kualitas dan 

kemampuan generalis, sangat diragukan kemampuan dan 

kecakapan mereka menyelesaikan sengketa secara tepat 

dan benar sesuai dengan asas-asas maupun doktrin dan 

paradigma yang berlaku pada sengketa tersebut. 

Sebagai perbandingan mengenai sifat, fungsi dan biaya 

penyelesaian perkara dari lembaga sengketa konsumen BPSK 

dengan Tribunal Tuntutan Pengguna (Malaysia), Small Claims  
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Tribunal (Hongkong), Small Claims Tribunals Singapura dan Small 

Claims Court England sebagai berikut: 

Tabel 5: Perbandingan lembaga sengketa konsumen BPSK dengan 
Tribunal Tuntutan Pengguna (Malaysia), Small Claims 
Tribunal (Hongkong), Small Claims Tribunals Singapura 
dan Small Claims Court England33 

 

 BPSK Tribunal 
Tuntutan 
Pengguna 
Malaysia 

Small 
Claims 
Tribunal 
Hongkon
g 

Small Claims 
Court di 
England 

Small Claims 
Tribunal 
Singapore 

Posisi Bukan bagian 
dari Court 
System.  
(dibawah 
Departemen 
Perindustrian 
& 
Perdagangan) 

Bukan 
bagian dari 
Court 
System.  
(dibawah 
Kementrian 
Perdagangan 
dalam 
Negeri) 

Bagian 
dari 
Court 
System 

Bukan 
bagian dari 
Court 
System.  
(dibawah 
County 
Court) 

Bagian dari 
Court System 

Sifat Independen Independen Indepen
den 

Independen Independen 

Fungsi Quasi 
Pengadilan 
Plus (ada 
pengawasan, 
penelitian, dll) 

Quasi 
Pengadilan 

Pengadil
an 

Pengadilan Subordinate 
Pengadilan 

Jenis 
perkara 

Semua kasus 
sengketa 
konsumen 

Semua kasus 
klaim 
konsumen 
(pengguna) 

Umum 
(semua 
perkara 
perdata/ 
non-
kriminal
) 

Umum 
(semua 
perkara 
perdata/non
-kriminal) 

Semua kasus 
klaim 
konsumen 
(pengguna) 
 
 

Batasan 
jumlah 
klaim 

Tidak ada 
batasan 

RM 25.000,- 
(mulai 1 Sept 
2003) 

Hk$ 
50.000,- 

£ 5.000,- S$ 20.000,- 
 
 
 

                                       
       33 Bambang H.Mulyono, Sekilas BPSK dan Perbandingannya, dalam 
Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hal.162-164. 
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Biaya 
perkara 

Belum ada 
ketentuan 
jelas 

Prinsip biaya 
ringan RM 5 

Prinsip 
biaya 
ringan 
HK$20 
s/d HK$ 
120 

£ 7 s/d 75 
tergantung 
jumlah klaim 

$5 s/d $ 20 
atau 1 % dari 
klaim 

Pelaksanaa
n tugas 
penyelesai
an 
sengketa 

Min.3 orang 
anggota 
BPSK 
dibantu oleh 
Panitera 

1 orang 
anggota 
tribunal 
sebagai 
presiden, 
dibantu 
Penolong 
Setia usaha 

 
Seorang 
Adjudica
tor 
dibantu 
tribunal 
Officer 

Seorang 
Judge 

Seorang 
Referee, 
biasanya dari 
Magistrate 
atau District 
Judge yang 
telah 
memenuhi 
syarat 

Sifat kerja 
personal 
tribunal/B
adan 

Part Time Full Time Full 
Time 

Full Time Part Time 

Prosedur Simpel/ 
Infromal 

Simpel/ 
Infromal 

Simpel/ 
Infromal 

Simpel/ 
Infromal 

Simpel/ 
Infromal 

Para pihak 
yang 
berhadapa
n  

Konsumen 
vs.Pelaku 
Usaha 

Penuntut 
vs.Penantang 

Claimant 
vs. 
Defenda
nt 

Claimant vs. 
Defendant 

Claimant vs. 
Defendant  
 

Kehadiran 
Para pihak 
dalam 
proses 
heraring/p
ersidangan 

Tidak ada 
ketentuan 
keterlibatan 
advokat 

Datang 
sendiri, tidak 
boleh 
diwakilkan 
lawyer 

Datang 
sendiri, 
tidak 
perlu 
jasa 
lawyer 

Datang 
sendiri, atau 
diwakilkan 
lawyer 
jarang 
digunakan 

Datang 
sendiri, 
lawyer tidak 
dibolehkan 
kecuali 
seizin 
Tribunal 
 

Waktu 
penyelesai
an 
 

Paling lama 
21 hari sejak 
pengaduan 

Paling lama 
60 hari 

Tidak 
lebih 
dari 2 
bulan 

Tidak lebih 
dari 2 bulan 

Tidak lebih 
dari 2 bulan 

Hasil 
maksimal 
penyelesai
an 

Putusan Award Settleme
nt 

Putusan 
(Judgment) 

Settlement 
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Sifat 
Settleme
nt/ 
Award/ 
Putusan 

Ambigu (Psl 54 
ayat 3) bahwa 
putusan 
majelis bersifat 
final dan 
mengikat, 
tetapi Psl 56 
ayat 2 diatur 
bahwa para 
pihak dapat 
mengajukan 
keberatan 
pada 
Pengadilan 
Negeri 

Final 
(dijamin 
dengan 
ancaman 
pidana bagi 
pihak yang 
sengaja tidak 
melaksanaka
nnya 

Tidak 
final 
(jika 
tidak 
puas 
bisa 
dimintak
an 
review 
by 
adjudicat
or atau 
appeal 
ke Court 
of First 
Instance) 

Tidak final 
(jika tidak 
puas bisa 
banding ke 
Court Appeal, 
tetapi harus 
ada surat 
persetujuan 
hakim 
Country 
Court/ Small 
Claims Court 
dan hanya 
ada bila ada: 
serious 
irregularity 
in the 
proccedings 

Tidak final 
(jika tidak 
puas bisa 
banding ke 
Hight Court  
tetapi hanya 
banding 
mengenai “a 
question of 
law or 
jurisdication 

Eksekusi Harus 
dimintakan 
penetapan 
eksekusi pada 
Pengadilan 
Negeri 
 

Dijamin 
dengan 
ketentuan 
pidana 
 

Tidak 
ada 
jaminan 
eksekusi 

Eksekusi/ 
Enforcement 
of Judgement 
oleh Country 
Court 
 

Tidak ada 
jaminan 
eksekusi 

Tata 
ruang 
sidang 

Belum ada 
ketentuan 

Menyesuaika
n dengan 
standar 
pengadilan 

Menyesu
aikan 
dengan 
standar 
pengadil
an 

Informal di 
ruang hakim 

Menyesuaika
n dengan 
standar 
pengadilan 

 

Salah satu program utama dalam reformasi birokrasi yang 

cukup penting dan relevan dalam membangkitkan kembali 

kepercayaan publik terhadap wajah dan watak lembaga peradilan 

adalah melalui program percepatan (quick wins) dan manajemen 

perubahan (change management). Quick wins akan menjadi gerbang 

terdepan yang menyentuh kebutuhan para pencari keadilan dengan 

pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan jelas target pencapaiannya,  
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serta memiliki daya ungkit. Dengan kata lain, apa yang dibutuhkan 

dan dirasakan langsung oleh para pencari keadilan terhadap 

pengadilan dapat dipenuhi dengan pelayanan prima.34 

Dalam konteks ini, pembenahan terhadap proses 

permohonan perkara, kejelasan biaya berperkara, informasi dan 

penjadwalan sidang, ketepatan waktu persidangan, keterbukaan 

dalam persidangan khususnya pada saat pembacaan putusan, 

merupakan sebagian kecil yang harus menjadi prioritas akselerasi 

dalam mengubah wajah lembaga peradilan guna membangun 

kembali kepercayaan publik. 

 

B. Pendekatan Hermeneutika oleh Hakim 

Bagi praktik hukum, terutama di pengadilan, hermeneutika 

memegang arti penting terutama bagi hakim dalam melakukan 

penemuan hukum yang lazimnya dilakukan oleh para hakim dalam 

melakukan penemuan hukum.35 Pada proses penemuan hukum 

yang lazimnya dilakukan para hakim  dibedakan menjadi dua tahap,  

                                       
       34 Pan Mohamad Faiz, Reformasi Birokrasi Peradilan, Kolom Opini 
Seputar Indonesia, 19 Januari 2009, available at 
http//www.jurnalhukum.blogspot.com diakses tanggal 30 Oktober 2012. 
       35 Hermeneutika mempunyai pengaruh besar terutama  pada teori 
penemuan hukum dalam tahun-tahun tujuh puluhan, khususnya oleh 
teoretikus Jerman Jozef Esser dan Karl Larenz. Di Belanda hermeneutika 
dari H.G.Gadamer diintroduksi ke dalam teori penemuan hukum oleh 
J.B.M.Vranken. (J.J.H.Bruggink, Refleksi tentang Hukum, dialihbahasakan 
oleh B.Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.209).  
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yaitu: pertama, tahap sebelum pengambilan keputusan (ex ante), 

dan kedua, tahap setelah pengambilan putusan (ex post). Pada tahap 

pertama sering disebut heuristika, yaitu proses mencari dan 

berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. 

Pada tahap ini berbagai argumen pro kontra terhadap suatu 

putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang 

lain, kemudian ditemukan mana yang paling tepat. Pada tahap 

kedua sering disebut dengan legitimasi, karena selalu berkenaan 

dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap 

ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara 

substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara 

rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan 

hukum tidak dapat diterima oleh forum hukum, maka berarti 

putusan tersebut tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, 

premis-premis baru harus diajukan dengan tetap berpegang pada 

penalaran ex ante untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar 

putusan tersebut dapat diterima.36 

Hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan 

penyelidikan terhadap aturan-aturan hukum. Hukum dipandang 

oleh Holmes sebagai seperangkat konsekuensi-konsekuensi. 

Holmes    berpendapat    bahwa     hakim    memberi makna baru dan  

 

                                       
       36Ibid., hal.209. 
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penafsiran ke suatu aturan hukum yang sudah ada atau 

menciptakan suatu aturan hukum baru untuk pertama kalinya.37 

Dewasa ini, pendekatan hermeneutika menjadi 

kecenderungan yang diserukan oleh kaum post-modernis, meskipun 

secara historis hermeneutika sebenarnya bukan pendekatan baru 

sama sekali. Munculnya kembali paradigma hermeneutika dalam 

kajian hukum dan juga kajian-kajian sosial dan humaniora 

berlangsung seiring dengan munculnya paradigma pasca 

positivisme yang disebut social constructivism. Kaum ini menggugat 

dan mempertanyakan kebenaran pernyataan kaum positivis 

tentang apa yang disebut the veriability principle dan theory 

neutrality of observation.38 

Di bidang pemikiran hukum, kalangan ini mempertanyakan 

apakah norma-norma hukum itu benar-benar bersifat netral, dan 

oleh sebab itu  lalu boleh diberlakukan dalam suatu ruang lingkup 

yang universal? Ataukah sesungguhnya setiap norma hukum itu 

selalu dirasuki berbagai kepentingan relatif dan karena itu selalu 

menjadi objek interpretasi dam konstruksi para pelaku, pengguna/ 

atau pemanfaat hukum. Paradigma ini bertolak dari premis bahwa 

fakta sosial pada hakikatnya adalah sejumlah realitas  yang  

                                       
       37 Achmad Ali, Op.Cit., hal.46-47. 
       38 Baca Peter L.Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction 
of Reality, Anchor Books, New York, 1966; juga Vivien Burr, An 
Introduction to Social Constructionism, Rouledge, New York, 2001. 
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terwujud sepanjang berlangsungnya interaksi-interaksi antara 

manusia di dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain, fakta 

sosial itu bukanlah sesuatu yang objektif dan eksis di luar sana, 

melainkan suatu konstruksi yang berada dalam ranah subjektivitas 

manusia yang tengah berinteraksi. Oleh karena itu, tidaklah akan 

ada realitas sosial yang berlaku universal dan tidak akan ada pula 

fakta atau konstruksi realitas sosial yang dapat diverifikasi 

validitasnya melakukan metode-metode kajian yang berparadigma 

postivisme.39 

Pada awalnya, kajian hermeneutika digunakan untuk 

pemahaman teks-teks yang bersifat autoritatif, seperti dogma dan 

kitab suci. Teknik pemahaman ini lebih merupakan sebuah seni 

pemahaman daripada suatu teori atau science tentang pemahaman. 

Namun dewasa ini ada unsur memberi wujud metodologis dan 

teroretis atas teknik penafsiran menjadi sebuah ilmu pengetahuan 

hermeneutika.40 

Dalam konteks pembuatan putusan hakim, hermeneutika 

hukum mempunyai setidak-tidaknya dua makna sekaligus yaitu 

pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode 

interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap  

 

                                       
       39 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan 
Dinamika Masalahnya,  ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hal.101-102. 
       40 Ibid. hal.38. 
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sesuatu naskah normatif; dan kedua, hermeneutika hukum juga 

mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.41 

Dalam hal hermeneutika dipahami sebagai metode 

interpretasi, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus 

selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang 

tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dengan 

semangat hukum. Oleh karena itu, menurut Gadamer, ada tiga 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir/interpreter, 

yaitu memenuhi subtilitas intellgendi (ketepatan pemahaman), 

subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran), dan subtilitas aplicandi 

(ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan teori penemuan 

hukum, hermeneutika hukum ditampilkan dalam kerangka 

pemahaman lingkaran spiral hermeneutika (circle hermeneutics), 

yakni proses timbal balik antara kaidah dan fakta-fakta. Dalil 

hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengualifikasikan 

fakta dalam cahaya kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam 

cahaya fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan 

hukum modern dewasa ini.42 

David Couzens Hoy dalam tulisannya mengemukakan:43 

Hermeneutika mengisyaratkan bahwa tradisi membatasi 
apa yang bisa dilakukan oleh para hakim, karena mereka  

                                       
       41 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru 
dengan  Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.48. 
       42 Ibid. 
       43 Ibid. 
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harus mengikuti standar-standar tertentu dan memberikan 
argumen yang bisa diterima atas pembacaan mereka bukan 
hanya terhadap ketentuan yang tengah dipersoalkan 
melainkan juga terhadap ketentuan preseden sebelumnya. 
Level abstraksi yang ada pada penuturan kaum 
intensionalitas mengenai interpretasi hukum menyebabkan 
mereka meremehkan peran doktrin stare decisis dan 
otoritas yang terdahulu. Pandangan hermeneutis bahwa 
makna tekstual tidak pernah sepenuhnya terpisah dari 
tradisi interpretasi (wirkungsgeschichte) sepertinya lebih 
seimbang bagi praktik hukum yang konkret. 

 
Di sinilah arti pentingnya hermeneutika hukum digunakan 

para hakim dalam rangka menemukan makna hukum. Penemuan 

makna hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan 

peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, akan 

tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. 

Bagi para penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun advokat 

hermeneutika hukum juga penting terutama pada saat mereka 

membuat tuntutan atau dakwaan (untuk jaksa), melakukan 

penyidikan (untuk polisi), dan mendampingi klien dalam membela 

perkaranya (untuk advokat). Tugas penegak hukum (hakim, jaksa, 

polisi, dan advokat) tidak dapat dilepaskan dari melakukan 

interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas 

peristiwa dan fakta hukumnya sendiri.44 

                                       
       44 Ibid. hal.50. 
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Para ilmuwan hukum juga sangat berkepentingan dengan 

hermeneutika hukum, karena pada saat para ahli hukum 

memberikan anotasi (pandangan dan penilaian) atas suatu putusan 

hakim pengadilan atau peristiwa hukum di masyarakat, 

hermeneutika hukum akan sangat membantu meningkatkan bobot 

dan kualitas anotasi hukumnya. Demikian pula pada saat ilmuwan 

hukum diminta kesaksiannya  sebagai saksi ahli dalam suatu 

perkara di peradilan, ahli hukum harus dapat memberikan 

pendapat hukumnya secara benar, jujur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitas ilmunya.45 

Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum 

dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu 

ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan 

kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-

hal konkret, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat 

mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. 

Oleh karena hakim turut serta menentukan mana yang merupakan 

hukum dan yang tidak, maka Paul Scholten mengatakan bahwa 

hakim menjalankan rechtsvinding (turut serta menemukan hukum). 

Meskipun hakim sebagai penemu hukum, namun kedudukan hakim 

bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, karena keputusan 

hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti  

                                       
       45 Ibid. 
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peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-

pihak yang terkait dengan perkara yang diperiksa. Keputusan hakim 

juga diakui sebagai sumber hukum formal, oleh karena itu, hakim 

juga dikatakan sebagai faktor pembentuk hukum.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
       46 H.Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan 
Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 2012, hal.87. 
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BAB III 

Positivasi Asas Hukum ke dalam 

Norma Hukum Melalui Kontrak 

Sebagai Hukum bagi Para Pihak 

 

 

A. Positivasi Asas Hukum ke dalam Norma 

Hukum 

Salah satu agenda penting dan terus menerus menjadi 

perbincangan adalah merangkai kembali pemahaman tentang 

realitas keilmuan yang telah mengalami kekaburan makna sebagai 

dominasi paradigma positivisme. Hal ini sejalan dengan teori Hart 

yang berpandangan bahwa positivisme memandang hukum sebagai 

gejala tersendiri yang perlu diolah lagi secara ilmiah.47Positivisme 

hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh 

terhadap proses positivasi dalam hukum, tentang hal ini Satjipto 

Rahardjo menjelaskan: 

Aliran positivisme yang dominan di abad kesembilanbelas, 
suatu hal yang sama sekali tidak mengherankan. Satu hal, ia 
disebabkan oleh dunia profesi yang sedang marak dan 
membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme analitis  
 
 

                                       
       47 H.L.A.Hart, The Concept of Law, diterjemahkan M.Khozim, Nusa 
Media, Bandung, 2010, hal.238. 
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yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna 
mengambil keputusan. Di lain pihak, kehadiran dari bahan 
hukum yang begitu masif itu sendiri sudah mengundang 
keingintahuan intelektual untuk mempelajarinya, seperti 
menggolong-golongkan, mensistematisir, mencari 
perbedaan dan persamaan, menemukan asas di 
belakangnya dan sebagainya.48 
 

 Positivisme atau aliran hukum positif berkembang semenjak 

abad pertengahan dan telah berpengaruh di berbagai negara di 

dunia , termasuk Indonesia. Aliran ini mengidentikkan hukum 

dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang 

dan yang menjadi satu-satunya sumber hukum adalah undang-

undang. Di Jerman positivisme ini banyak dianut dan dipertahankan 

misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jhering, Hans Nawiasky, 

Hans Kelsen dan lain-lain. Sedangkan di Inggris berkembang dalam 

bentuk positivisme hukum yang dipelopori oleh John Austin dengan 

Anatytical Jurisprudencenya.49 

 H.L.A.Hart dalam buku Lili Rasjidi yang berjudul Pengantar 

Filsafat Hukum menguraikan tentang ciri-ciri positivisme pada ilmu 

hukum dewasa ini adalah:50 

                                       
       48 Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”, 
Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era 
Reformasi, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, hal.10. 
       49 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.56. 
       50 Lili Rasjidi, Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, 
Bandung,  2002, hal.58. 
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1. Hukum merupakan perintah dari manusia (command of 

human being); 

2. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum di satu 

pihak dengan moral di lain pihak, atau antara hukum yang 

berlaku dengan hukum yang seharusnya; 

3. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk 

dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis 

maupun sosiologis, dan harus dibedakan pula dari penilaian 

yang bersifat kritis; 

4. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang 

logis, tetap, dan bersifat tertutup, dan  di dalamnya 

keputusan-keputusan hukum yang tepat/benar biasanya 

dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-

peraturan  hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa 

memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-

ukuran moral; 

5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat 

dibuat atau dipertahankan sebagai kenyataan yang harus 

dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian, atau 

percobaan (pengujian).  

Austin memandang hukum sebagai perintah dari penguasa 

yang berarti bahwa perintah dari mereka yang memegang 

kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Austin  
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memandang hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan 

bersifat tertutup (closed logical system), serta hukum secara tegas 

dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang 

baik atau buruk.51 

Dalam teori hukum murni dari Hans Kelsen berupaya 

menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan 

bagaimana hukum itu seharusnya. Inti dari ajaran Hans Kelsen ini 

bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak 

yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. Teori hukum 

murni berupaya membatasi pengertian hukum pada bidang-bidang 

tersebut agar terhindar dari percampuran disiplin ilmu yang 

berlainan metodologinya sehingga mengaburkan esensi ilmu 

hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh 

sifat pokok bahasannya.52 

 Positivisme hukum ada dua bentuk yaitu positivisme yuridis 

dan positivisme sosiologis. Positivisme yuridis memandang hukum 

sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. 

Tujuan positivisme adalah pembentukan struktur-struktur rasional 

sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab, hukum dipandang 

sebagai hasil pengolahan belaka, akibatnya pembentukan hukum  

                                       
       51 Ibid. 
       52 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, 
dialihbahasakan oleh Raisul Muttaqien Nusamedia&Nuansa, Bandung,  
2006, hal.1-2. 
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menjadi makin profesional. Dalam positivisme yuridis ditambah 

bahwa hukum adalah closed logical system artinya peraturan dapat 

dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa meminta 

bimbingan dari norma sosial, politik, dan moral. Tokoh-tokohnya 

seperti R.von Jhering dan John Austin. Sedangkan positivisme 

sosiologis hukum ditanggapi sebagai terbuka bagi kehidupan 

masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. 

A.Comte, menjadi perintis positivisme ini dengan menciptakan 

suatu ilmu pengetahuan baru, yakni Sosiologi. Aliran ini, paling 

mencerminkan hubungan yang erat antara hukum dengan negara.53 

Hukum modern tidak lagi muncul dari pengaruh Ketuhanan. 

Pada sistem hukum modern ini, keadilan (justice) sudah dianggap 

diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). 

Dengan kata lain, keadilan yang akan ditegakkan ditentukan melalui 

hukum positif (undang-undang). Dalam konteks sosial-

kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah 

kepada warga negaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur 

yang bersifat imparsonal dan imparsial.54  Dari sinilah muncul 

konsepsi the rule of law. Soetandyo Wignyosoebroto dalam buku 

FX.Adji Samekto yang berjudul “Studi Hukum Kritis Kritik terhadap  

                                       
       53Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal.33. 
       54 Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Birokrasi”, makalah pada Diskusi 
Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas 
Hukum Undip, 20 Desember 1998, hal.5. 
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Hukum Modern” menyatakan bahwa positivasi norma-norma 

hukum adalah suatu proses politik yang amat menentukan bagi 

perkembangan hukum sebagai applied art. Ajaran hukum ini dengan 

jabaran-jabaran yang dikembangkan sebagai doktrin (seperti 

netralitas dan objektivitas hukum) sudah demikian standar sejak 

awal abad ke-19.  Selanjutnya ajaran-ajaran hukum yang 

dikembangkan dari paradigma positivisme menjadi begitu dominan 

dalam praktik maupun dalam pendidikan hukum.55  

Doktrin-doktrin hukum yang diilhami oleh paradigma 

positivisme seperti hukum bersifat netral, imparsial, impersonal 

dan objektif dengan jabaran-jabarannya dalam prinsip equality 

before the law menjadi bagian integral dalam materi pendidikan 

hukum (termasuk di Indonesia). Pengajaran hukum dalam konteks 

ini cenderung berkehendak membangun pelaku-pelaku hukum yang 

di dalam praktik nanti tidak akan sekali-kali melibatkan keyakinan 

pribadi, nilai-nilai sosial budaya atau pertimbangan subjektif lain, 

manakala yang bersangkutan akan menangani perkara. Penanganan 

kasus harus didasarkan pada fakta yang sesungguhnya merupakan 

fenomena yang direduksi sebagai realitas dan kemudian hadir 

melalui data sensoris. Jadi, dalam konteks ini fakta merupakan hasil 

verifikasi empirik, yang harus dihadirkan tanpa pelibatan perangkat 

nilai-nilai tertentu. Pengemban ajaran hukum dalam payung  
                                       
       55 FX.Adji Samekto, , Studi Hukum Kritis Terhadap Hukum Modern, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.8. 
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paradigma positivisme ini diharapkan nantinya akan menghasilkan 

pelaku-pelaku hukum yang dapat memelihara netralitas, 

imparsialitas dan objektivitas, sehingga diasumsikan hukum akan 

bersifat adil.56 

 

B. Pandangan Terhadap Aliran Legisme 

Di dunia peradilan, pengaruh  pandangan positivis  

melahirkan aliran legisme, di mana hakim hanya dipandang  

sekadar sebagai “terompet undang-undang” atau sebagai bouche de 

la loi saja. Dalam pandangan legisme bahwa hakim tidak boleh 

berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Oleh 

penganut legisme, undang-undang dianggap sudah lengkap dan 

jelas mengatur segala persoalan yang ada di zamannya. 

Terhadap aliran legisme ini, Sudikno mengatakan bahwa 

pada abad pertengahan timbullah aliran yang berpendapat bahwa 

satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan 

peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada 

peristiwa yang konkret hakim hanyalah subsumptie automaat, 

sedangkan metode yang dipakai adalah geometri yuridis. Kebiasaan 

hanya mempunyai kekuatan hukum jika ditunjuk oleh undang- 

 

 

                                       
       56 Ibid. 



 

48 
 

 

 

 

 

 

undang. Hukum dan undang-undang adalah identik dan yang 

dipentingkan di sini adalah kepastian hukum.57 

Pandangan legisme semakin lama semakin ditinggalkan 

orang, semakin lama semakin disadari bahwa undang-undang tidak 

pernah lengkap dan tidak selamanya jelas. Bagaimanapun undang-

undang menentukan kaidah secara umum dan tidak tertentu pada 

kasus tertentu. Sifat undang-undang yang abstrak dan umum itu  

menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara inkonkreto oleh 

para hakim di pengadilan. Tidak mungkin hakim menyelesaikan 

persengketaan, jika hakim hanya berfungsi sebagai terompet 

undang-undang belaka. Hakim masih harus melakukan kreasi 

tertentu. Inilah yang kemudian melahirkan pandangan tentang 

bolehnya hakim melakukan penemuan hukum melalui 

putusannya.58 

Menurut M.Yahya Harahap, terdapat beberapa kritik yang 

ditujukan terhadap paham legisme. Kritik tersebut perlu diketahui 

para hakim, agar tidak terlampau kaku bertahan menerapkan 

ketentuan suatu undang-undang secara tekstual, tetapi harus secara 

konstekstual. Kritik tersebut antara lain pertama, hukum menjadi 

konservatif. Oleh karena penciptaan hukum perundang-undangan  

                                       
       57 Soedikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan 
Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.12. 
       58 M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis 
hukum Progresif, Kencana, Jakarta, 2012, hal.83. 
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mesti melalui proses yang sangat formal yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dalam suatu kodifikasi. Kedua, membuat hakim 

menjadi makhluk tak berjiwa. Ketiga, tidak pernah dijumpai 

undang-undang yang sempurna.59 

Ahmad Sanusi mengkritik legisme dengan menyatakan 

bahwa tidaklah benar bahwa pekerjaan hakim hanya mempelajari, 

menganalisis, dan dengan  menggunakan tutur simpul (silogisme), 

yaitu deduksi yang logis akan mendapatkan penyelesaian untuk 

tiap-tiap peristiwa nyata. Pertama, disebabkan karena banyaknya 

peraturan perundang-undangan itu secara nisbi terbatas, tidak 

dapat pada waktunya telah siap memberi aturan-aturan bagi setiap 

ada aturan dan peristiwa hukum. Kedua, kalau memang sudah ada 

aturan hukumnya, maka kadang-kadang kata undang-undang itu 

kurang jelas atau mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan 

menurut lebih dari satu arti. Bahkan undang-undang sendiri sering 

menunjuk pada kebiasaan-kebiasaan setempat (perhatikan Pasal 

1339, 1346, dan 1347 KUH Perdata), kesusilaan, itikad baik, 

kepentingan umum, dan lain-lain. Jadi, hakim mempunyai tugas 

untuk turut menemukan hukum juga dengan memberikan penilaian 

dan pendapatnya sendiri.60 

                                       
       59 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, 
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2005, hal.824-825. 
       60 Achmad Ali, Op.Cit., hal.146. 
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BAB IV 

ASAS KEPATUTAN DALAM  

PENEMUAN HUKUM 

 

A. Asas Kepatutan 

 Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, 

kelayakan. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada 

pada itikad baik, sekedar itikad baik  ini memenuhi unsur subjektif, 

terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, 

sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, terletak terutama 

pada hal keadaan sekitar persetujuan.61 

 Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum 

pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbangan dari pelbagai 

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum 

pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang 

dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain 

sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro 

mengatakan:62 

 “Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus 
dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang 
ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam  

                                       
       61 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, 
Bandung: 2000, hal.187.  
       62 Ibid.  
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masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan 
akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia 
masyarakat sendiri”. 
 

Dalam hukum perjanjian di Indonesia (KUH Perdata) untuk 

menentukan apakah substansi  klausula dalam perjanjian baku 

merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan 

bagi pihak lainnya terdapat pengaturannya dalam Pasal 1337 dan 

Pasal 1339 KUH Perdata. 

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan: 

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik 
atau ketertiban umum.” 
 
Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan: 

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 
dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga oleh 
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan 
oleh kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum.” 
 
Dan dalam Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan pula hal-hal 

yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara 

diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak secara 

tegas dinyatakan. 

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa elemen-

elemen dari perjanjian adalah: 

1. Isi perjanjian itu sendiri; 

2. Kepatutan; 
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3. Kebiasaan; 

4. Undang-undang. 

Ada tiga tolak ukur dalam Pasal 1337 KUH Perdata untuk 

menentukan apakah klausul atau syarat-syarat dan ketentuan 

dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan mengikat para 

pihak. Tolak ukur itu adalah (1) undang-undang (wet), (2) moral 

(geode zeden), dan (3) ketertiban umum (openbare order). 

Sedangkan dalam Pasal 1339 UH Perdata tolak ukur adalah 

kepatutan (bilijkheid), kebiasaan, (gebruik), dan undang-undang 

(wet). 

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses pengadilan , 

hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya 

persidangan. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan 

berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil 

yang akan diterapkan atau di-toepassing memutus perkara yang 

disengketakan para pihak.63 

Hakim memerlukan hukum melalui sumber-sumber hukum 

yang tersedia. Hakim dapat menemukan hukum dari sumber-

sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, 

yurisprudensi, doktrin, bahkan keyakinan hukum yang dianut 

masyarakat. Cardozo mengatakan kewajibannya sebagai hakim 

adalah untuk menegakkan objektivitas melalui putusan- 

                                       
       63 M.Yahya Harahap, 2005, Op.Cit., hal.820. 
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putusannya. Bagi Cardozo, putusan-putusannya tidaklah 

merupakan perwujudan aspirasi pribadinya, melainkan melahirkan 

perwujudan dari aspirasi, pendirian, dan falsafah masyarakat pada 

waktu itu dan di mana putusan itu dijatuhkan.64 

 

B. Penemuan Hukum oleh Hakim 

 Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses 

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum 

lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-

peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan proses konkretisasi 

dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan 

mengingat peristiwa konkret.65 

Pada dasarnya penemuan hukum adalah pencerminan 

pembentukan hukum. Ini merupakan kegiatan pengambilan 

keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan 

akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, 

ketetapan, pembentukan, akta notaris, dan sebagainya). Dalam 

penemuan hukum hal-hal khususlah yang dimunculkan dan pada  

                                       
       64 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, 
hal.120-121. 
       65 Van Eikema Hommes, Logica en rechtsvinding, (roneografie) Vrije 
University, hal.32; Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo, Bab-bab tentang 
Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium 
Ilmu hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia 
Foundation, Yogyakarta, 1993, hal.4. 
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saat yang sama daripadanya dikonkretisasikan dampak 

keberlakuan secara umum.66 

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam 

memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh 

hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Penemuan hukum 

oleh hakim ini hasilnya adalah hukum.  Ilmuwan hukumpun 

mengadakan penemuan hukum dan hasilnya yang dikenal dengan 

doktrin yang merupakan sumber hukum.67 

Pada dasarnya apa yang dilakukan hakim di persidangan 

adalah mengkonstatasi peristiwa konkret, yang sekaligus berarti 

merumuskan peristiwa konkret. Hal ini berarti menetapkan 

peristiwa hukumnya dari peristiwa konkret dan mengkonstitusi 

atau memberi hukum atau hukumannya.68 

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif 

dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum 

dan pengadilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, 

sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan 

peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan 

nilai-nilai lain.69 

 

                                       
       66 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Op.Cit., hal.160. 
       67 Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo, Op.Cit, hal.5. 
       68 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal.79. 
       69 Van Gerven/ Leitjen, Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding, 
W.E.J.Tjeenk Willink, Zwole, 1981, hal.5. 
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Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk 

pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan 

peraturan-peraturam di luar diri hakim. Pembentuk undang-undang 

membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya 

mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada 

peristiwanya, kemudian hakim menerapkan bunyi undang-undang. 

Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan 

penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa 

sebagai silogisme.70 

Dalam aliran penemuan hukum ini (rechtsvinding) hakim 

mempunyai kebebasan yang terikat (gebonden vrijheid) dan 

keterikatan yang bebas (vrijegebondenheid). Kebebasan yang terikat 

dan keterikatan yang bebas yang tercermin pada kewenangan 

hakim dalam penafsiran undang-undang, mengkonstruksi hukum 

dan memberikan ungkapan-ungkapan a contrario. Namun demikian 

hakim tidak mutlak terikat dengan jurisprudensi seperti di negara 

Anglo Saxon di mana hakim secara mutlak mengikuti 

jurisprudensi.71 

Ter Haar mengemukakan bahwa sewaktu hakim 

menentukan hukum, dan menetapkan mana yang merupakan 

hukum dan mana yang tidak, harus selalu berhubungan dengan  

                                       
       70 Knottenbelt, Tortinga, Inleiding in het Nederlandse Recht, Gouda 
Quint, Arnmen, 1979, hal.98. 
       71 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.91. 
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masyarakat. Hakim harus memberi keputusan sesuai dengan 

keadaan sosial yang nyata (sociale werkelijkheid). Dengan demikian 

dapat tercapai maksud daripada hukum: “suatu keadilan 

berdasarkan keadilan di masyarakat”.72 

Hermeneutika73 hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal 

mengerti atau memahami sesuatu atau dapat dikatakan sebuah 

metode interpretasi (penafsiran) terhadap sesuatu atau teks. Kata 

sesuatu atau teks dapat berupa: teks hukum, peristiwa hukum, fakta 

hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat 

hukum (ahkam) dalam kitab suci, ataupun berupa pendapat dan 

hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin). Metode dan penafsirannya  

 

                                       
       72 R.Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan 
Peradilan, Alumni, Bandung, 1980, hal.92. 
       73 Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja 
hermeneuein yang berarti menafsirkan dan kata benda hermeneia yang 
berarti interpretasi. Dalam perkembangannya, baik oleh pandangan klasik 
atau modern, hermeneutika diartikan sebagai proses mengubah sesuatu 
atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Richard E.Palmer, 
Hemmeneitics, Interpretation Theory Scheirmacher Dilthey, Heidigger and 
Gadamer, Northwestern University Press, Evanston, hal.14-15. Kata ini 
aslinya  berasal dari kata kerja hermeneuo yang mempunyai tiga arti. 
Ketiga arti itu adalah pertama, berarti mengungkapkan pikiran-pikiran 
seseorang dalam kata-kata, kedua berarti menerjemahkan, dan ketiga 
berarti bertindak sebagai penafsir. Ketiga pengertian ini sebenarnya 
dimaksudkan mengungkapkan hermeneutika merupakan usaha untuk 
beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. (F.Budi 
Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernisme Diskurusus Filofosif 
tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Kanisius, Yogyakarta, 
2003, hal.15. 
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dilakukan secara holistis dalam bingkai keterkaitan antara teks, 

konteks, dan konstektualisasi.74 

Asumsi dasar teori hermeneutika hukum menyatakan, 

bahwa pada hakikatnya hukum itu adalah hasil konstruksi dari para 

pelaku hukum (aktor) yang terlibat atau melibatkan diri di atau ke 

dalam proses sosial termasuk proses sosial yang relevan dengan 

permasalahan hukum.75 

Teori hermeneutika hukum mengasumsikan bahwasanya  

setiap bentuk dan produk perilaku antarmanusia itu (termasuk 

produk hukum baik in abstracto maupun in concreto) akan selalu 

ditentukan oleh interpretasi yang dibuat atau disepakati para 

pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan 

memberikan keragaman maknawi pada fakta yang sedang dikaji 

sebagai objek. Teori ini dengan strategi metodologinya to learn from 

the people  mengajak menggali dan meneliti makna hukum dari 

perspektif penegak hukum yang terlibat dan pengguna dan atau 

pencari keadilan.76  

Hermeneutika atau penafsiran adalah ciri khas  manusia, 

karena manusia tak dapat membebaskan diri dari kecenderungan 

dasarnya untuk memberi makna terhadap sesuatu. Manusia adalah  

 

                                       
       74 Jazim Hamidi, Op.Cit., hal.44-45. 
       75 Soetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit., hal.104. 
       76 Jazim Hamidi, Op.Cit., hal.105. 
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makhluk yang mampu memberi makna kepada realitas, dan dalam 

hal ini bahasa memegang peranan sentralnya.77 

Dalam pandangan hermeneutika, pada dasarnya semua 

objek itu netral, sebab objek adalah objek. Benda-benda sebagai 

objek tidak bermakna dalam dirinya sendiri. Subjeklah yang 

kemudian memberi makna pada objek. Subjek dan objek adalah 

term-term yang korelatif atau saling menghubungkan diri satu sama 

lain. Tanpa subjek tidak akan ada objek. Sebuah benda menjadi 

objek karena kearifan subjek menaruh perhatian atas benda itu. Arti 

atau maknanya diberikan oleh subjek maka objek menjadi tidak 

bermakna sama sekali.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
       77 Richardo Antonich, Christian in the Face of Injustice, Orbis Books, 
New York, 1987, hal.17. 
       78 F.Budi Hardiman, Op.Cit., hal.37. 
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BAB V 

PUTUSAN-PUTUSAN SENGKETA 

KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA 

SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI 

 

 

A. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) 

BPSK merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah 

yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara 

pelaku usaha dan konsumen. Badan ini bukan merupakan bagian 

dari institusi kekuasaan kehakiman, tetapi dibentuk oleh 

pemerintah di daerah tingkat II. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan 

melalui BPSK79, dibentuk di daerah Tingkat II, dengan tugas dan 

wewenang meliputi: 

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau 

konsiliasi; 

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

                                       
       79 Pasal 1 angka 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas  menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 
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3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula 

baku; 

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi 

pelanggaran ketentuan ini; 

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, 

dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa 

perlindungan konsumen; 

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau 

setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 

terhadap undang-undang ini; 

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 

usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana 

dimaksud pada poin 7 dan poin 8, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen; 

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, 

atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau 

pemeriksaan; 
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11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di 

pihak konsumen; 

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan undang-undang ini.  

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan 

demikian terdapat beberapa fungsi strategis dari BPSK, yaitu:80 

a. BPSK berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan (alternative dispute resolution), yaitu melalui 

konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 

b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku 

oleh pelaku usaha (Pasal 52 huruf C UUPK).  

c. Untuk menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan 

pelaku usaha dan konsumen. 

Berdasarkan keterangan dari Darma Bakti Nasution selaku 

hakim dan Sekretaris BPSK Medan menyebutkan persoalan yang 

menghambat BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen 

secara efektif adalah kewenangan BPSK yang terbatas. BPSK 

harusnya lebih mandiri dalam menyelesaikan sengketa konsumen 

dan    terlepas dari   eksekutif sehingga penyelesaian sengketa dapat  

 

                                       
       80 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal.83-84. 
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diputus secara cepat dan biaya yang sedikit tanpa harus 

mengajukan ke pengadilan.81 

Meskipun BPSK82 bukan pengadilan atau lebih tepat disebut 

peradilan semu, tetapi keberadaannya bukanlah tampil sebagai 

pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam 

upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut, tetapi 

keberadaannya lebih penting adalah untuk melakukan pengawasan 

terhadap pencantuman klausula baku (one-sided standard form 

contract) oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan 

pelaku usaha pada UUPK.83  

Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan putusan BPSK sebagai 

hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, 

mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Final berarti 

bawa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan 

kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang 

harus   dijalankan   oleh pihak    yang   diwajibkan  untuk itu. Namun  

                                       
       81 Hasil Wawancara dengan Darma Bakti Nasution selaku Hakim/ 
Sekretaris BPSK Medan. 
       82 Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, 
terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak pelaku 
usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/ 
produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan 
sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara 
dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Indah Sukmaningsih, 
“Harapan Segar dari Kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
Kompas, 20 April 2000. 
       83 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal.18. 
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apabila dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK para pihak 

ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri 

paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan BPSK. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kedua pasal 

tersebut karena  kedua pasal tersebut saling kontradiktif satu 

dengan yang lain. 

Tema  sentral deskripsi di bawah ini adalah penyelesaian 

sengketa antara konsumen perumahan dan pelaku usaha 

(pengembang) perumahan yang diputus oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Medan untuk kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir. Penulis telah memilah sejumlah kasus yang relevan 

dengan topik penelitian disertasi ini yang bertumpu pada sengketa 

berbasis perjanjian baku yang dibuat antara pelaku usaha dan 

konsumen. Penulis mengorganisir deskripsi kasus-kasus tersebut 

dalam satu alur yang dimulai dengan posisi kasus (duduknya 

perkara), Pertimbangan hukum (para pihak dan Majelis hakim) 

serta putusan.  

1. Perkara No.5/PEN/BPSK-MN-2007: Zulkifli (Konsumen) vs 

PT Unitecht Prima Indah (Pelaku Usaha) 

a. Posisi kasus 

Zulkifli sebagai konsumen telah membeli secara tunai (cash) 

sebuah kios di Grand Palladium Plaza lantai 3 (selanjutnya 

disebut Kios) dengan cara pembayaran yang awalnya  
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memberikan Booking Fee Receipt (BPR) sebesar Rp.10.000.000 

(Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 30 November 2004 dan uang 

cash sebesar Rp.114.506.736 (Seratus Empat Belas Juta Lima 

Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) pada 

tanggal 2 Desember 2004. Zulkifli tertarik membeli kios 

tersebut karena berdasarkan gambar kios-kios yang diedarkan 

pelaku usaha pada tanggal 30 November 2004, posisi dari kios 

yang dibeli letaknya persis di depan pintu masuk ruangan 

lobby Cinema dan Time Zone. Dengan posisi kios seperti ini, 

Zulkifli berkeinginan untuk berdagang makanan dan minuman 

yang bersifat take-away. Dengan letak yang strategis itu, PT 

Unitech Prima Indah (selanjutnya disebut PT UPI) meminta 

tambahan harga sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). 

Itupun disanggupi oleh Zulkifli.  

Tanggal 13 Desember 2004, di hadapan notaris Tetty 

Magdalena SH dibuat perjanjian pengikatan jual beli satuan 

kios dengan No.Perjanjian 0033/PPBJ-UPI/12/2004. Zulkifli 

memparaf tata letak kios tersebut sesuai dengan tata letak 

dengan gambar lampiran pertama sesuai yang dipasarkan PT 

UPI kepada konsumen pada waktu Grand Launching Palladium 

3 November 2004. Pada tanggal 27 Desember 2005 

dilaksanakan serah terima kios namun ternyata kios yang 

dibeli tersebut tidak sesuai dengan tata letak yang  
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diperjanjikan pada brosur gambar kios yang dipasarkan pada 

tanggal 30 November 2004.  

Zulkifli tidak bersedia menerima kios tersebut karena tata 

letaknya sudah berubah dan prospek berjualan makanan dan 

minuman take away tidak mungkin lagi dilakukan. Zulikifli 

tidak mau menandatangani berita acara serah terima kios 

tersebut. Apalagi Zulkifli sudah merasa rugi karena telah 

mempersiapkan alat-alat penjualan seperti mesin ice cream, 

corn steamer, gelas, piring-piring dan lain sebagainya. 

Perubahan kios tersebut diangap Zulkifli tidak lagi strategis 

untuk menjual makanan dan minuman dan apabila rencana itu 

diteruskan akan mengalami kerugian lebih dalam.  

Alasan lainnya yang dikemukakan Zulkifli adalah bahwa PT UPI 

dalam membuat perjanjian tertanggal 13 Desember 2004 tidak 

seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dimana 

perjanjian tersebut tidak pernah dikompromikan dengan 

konsumen. Zulkifli hanya disodorkan dokumen perjanjian 

untuk ditandatangani tanpa pembahasan yang dapat 

dimengerti akan isi perjanjian tersebut, sehingga klausula baku 

pengikatan jual beli sangat merugikan konsumen.  

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim 

Majelis Hakim Arbitrase BPSK setelah meneliti semua alat bukti 

konsumen, terutama alat bukti K-1 yaitu berupa brosur/iklan  
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yang dipasarkan PT UPI kepada Zulkifli yang secara jelas dalam 

gambar brosur dinyatakan letak kios berhadapan dengan 

Cinema dan berdampingan dengan Time Zone, akan tetapi 

kenyataannya setelah majelis mengadakan sidang lapangan/ 

posisi Cinema dan Time Zone yang pada mulanya dalam 

brosur/Iklan letaknya dalam di depan Kiso, telah berubah ke 

samping, sedangkan Time Zone telah berubah ke depan Kios 

milik konsumen dan juga antara posisi kios dengan Cinema 

sekarang telah pula ada bangunan beberapa kios, padahal 

dalam brosur/iklan bangunan kios tersebut tidak ada sama 

sekali.  

Dengan mempertimbangkan semua temuan tersebut, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa PT UPI: 1. Telah melanggar Pasal 8 

ayat (1) butir f UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang berbunyi: pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak 

sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, iklan, 

atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. 2. Telah 

melanggar Pasal 4 butir c UU No.8 Tahun 1999 yang berbunyi: 

Konsumen adalah berhak atas informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan jasa. 3. 

Telah melanggar Pasal 16 butir a dan b UU No.8 tahun 1999 

yang berbunyi: pelaku usaha dalam menawarkan barang dan  



 

67 
 

 

 

 

 

 

atau jasa melalui pesanan dilarang: a. tidak menepati pesanan 

dan atau kesepakatan waktu penyelesaian dengan dijanjikan; b. 

tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.  

Majelis juga sependapat bahwa Zulkifli telah mengalami 

kerugian dalam hal ini berhak atas kompensasi atas kerugian 

tersebut. Terkait dengan klausula baku yang diajukan Zulkifli 

sebagai dasar untuk melakukan gugatan, Majelis Hakim 

sependapat dengannya dan mengatakan bahwa klausula baku 

tersebut batal demi hukum karena termasuk 8 (delapan) daftar 

negatif klausula baku yang dilarang oleh UU. Dasar 

pertimbangan Majelis adalah bahwa Pasal 18 lampiran IV No.3 

Perjanjian antara Zulkifli dengan PT UPI yang berbunyi:” Dalam 

waktu 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkannya undangan serah 

terima dari kios tidak datang maka dengan lewat waktu, 

konsumen dianggap telah menerima dengan baik dan segala 

risiko atas kios tersebut menjadi tanggung jawab konsumen, 

sedangkan ayat c –nya menyatakan konsumen wajib membuka 

usahanya paling lambat 1 (satu) bulan terhitung undangan 

serah terima dan konsumen belum membuka usahanya 

dikenakan denda, kemudian pelaku usaha tanpa izinnya dapat 

memakai/menyewakan unit kios tersebut kepada pihak lain” 

adalah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UU No.8 Tahun 

1999. 
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Pasal 18 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 berbunyi: Pelaku usaha 

dalam menawarkan barang/ dan jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian 

apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 

usaha; b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. 

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibayarkan atas barang/dan atau jasa 

yang dibeli oleh konsumen  d. Menyatakan pemberian kuasa 

dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran; e. Mengatur perihal pembuktian 

atas hilangnya kegunaan barang atau jasa pemanfaatan jasa 

yang dibeli oleh konsumen. f. Memberi hak kepada pelaku 

usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta 

kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. 

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengaturan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. h. Menyatakan 

bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk  
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pembenahan hak tanggung, hak gadai atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsur. 

Dalam putusannya, Majelis Hakim Arbitrase BPSK Medan 

menerima pengaduan Zulkifli, menyatakan PT UPI bersalah dan 

melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen, 

menyatakan surat perjanjian yang dibuat antara Zulkifli dan PT 

UPI termasuk perjanjian sepihak dan berada dalam ruang 

lingkup 8 (delapan) daftar negatif klausula baku sebagaimana 

yang dimaksud Pasal 18 UU NO.8 Tahun 1999 dan seterusnya 

menyatakan bahwa surat perjanjian tersebut batal demi hukum 

dan menghukum PT UPI untuk mengembalikan uang kios, 

membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami Zulkifli.84 

Menurut pendapat penulis, klausula baku yang dibuat oleh 

pelaku usaha telah bertentangan dengan asas kepatutan di 

mana asas ini tingkatannya lebih tinggi daripada perjanjian itu 

sendiri. Sehingga perbuatan PT UPI selaku pelaku usaha telah 

merugikan konsumen dan oleh karenanya, sudah tepat apabila 

pelaku usaha dihukum untuk mengembalikan uang kios yang 

telah dibayarkan dan memberikan ganti kerugian bagi 

konsumen. 

2. Perkara No. 9/PEN/BPSK-Mdn/2009: Wilastri vs PT 

Bintang Angkasa Megantara (PT BAM 

                                       
       84 Putusan No.5/PEN/BPSK-MDN/2007. 
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a. Posisi Kasus 

Wilastri sebagai konsumen telah membeli 1 (satu) petak rumah 

dan tanah tipe 45/147 yang terletak di Komplek Denas Asri 

Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli 

Serdang dengan luas masing-masing tanah dan bangunan 10,5 

x 14 m dari PT BAM. Dalam usaha memasarkan perumahan 

tersebut PT BAM telah mengeluarkan brosur-brosur yang 

diberikan kepada konsumen dengan harga terjangkau dan 

fasilitas yang memadai lainnya. Wilastri tertarik dan kemudian 

menyetujui pembelian rumah dan tanah tersebut seharga 

Rp.97.500.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus 

Ribu Rupiah). Tanggal 1 Maret 2007, Wilastri membayar 

Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebagai uang muka. Kemudian 

berturut-turut pada tanggal 11 April 2007 dibayar lagi sebesar 

Rp.38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), tanggal 24 

April 2007 dibayar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), 

tanggal 10 Oktober 2007 dibayar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta 

Rupiah) dan kemudian  pada tanggal 26 November 2007 

dibayar lagi Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Maka jumlah 

yang telah dibayarkan seluruhnya adalah Rp. 90.000.000 

(Sembilan Puluh Juta Rupiah), maka sisanya tinggal sebesar Rp. 

7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 
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Hampir 32 (tiga puluh dua bulan) sejak pembayaran pertama, 

akte jual beli yang dijanjikan tidak juga dibuat oleh PT BAM. 

Wilastri merasa tidak aman karena tidak mempunyai 

perjanjian apapun kecuali kwitansi cicilan pembayaran kepada 

pelaku usaha. Oleh karena itu, Wilastri merasa ragu untuk 

melunaskan rumah tersebut karena pelaku usaha tidak dapat 

atau tidak bersedia mengeluarkan sertifikat hak milik rumah 

tersebut. PT BAM selalu menghindar jika ditagih soal ini.  

Tanggal 10 Pebruari 2009, pihak Bank Danamon menyatakan 

bahwa rumah konsumen tersebut kreditnya telah macet dan 

bila tidak dilunasi rumahnya akan dijual kepada pihak lain. 

Bagi Wilastri hal ini dirasakan aneh karena ia tidak pernah 

meminjam uang kepada Bank Danamon dan selama inipun ia 

telah hampir melunasi harga rumah tersebut (sisa 

tunggakannya hanya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima 

ratus ribu rupiah) lagi.  

Menurut Wilastri, PT BAM juga tidak menjalankan 

kewajibannya seperti yang tertuang dalam brosur yakni 

pengadaan fasilitas: Taman penghijauan/sarana umum, air 

bersih dimana diperjanjikan satu rumah mendapat satu sumur 

bor, tetapi kenyataannya dua rumah satu sumur bor, jalan 

komplek tidak sesuai dengan standar yang diperjanjikan yaitu 

konblok tetapi yang ada adalah semen biasa, keamanan  
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komplek 24 jam, atap bocor dan dinding retak dan penerangan 

komplek harus ditanggung konsumen sendiri. 

Hal yang paling tidak bisa diterima Wilastri adalah bila beliau 

hendak melunasi sisa hutang pembelian rumah dan tanahnya 

tersebut, antara direktur utama dan direktur lainnya tidak 

sejalan dan malahan kepada beliau PT BAM meminta tambahan 

20% dari harga jual. Berulang kali Wilastri berusaha 

menyelesaikan ini dan bahkan juga sudah melibatkan lembaga 

konsumen namun tidak pernah digubris oleh PT BAM. 

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim 

Majelis Hakim Arbitrase BPSK Medan menjadikan brosur/iklan 

yang dipublikasikan oleh PT BAM sebagai dasar awal untuk 

memeriksa dan mempertimbangkan putusan yang dibuatnya. 

Ditemukan bahwa PT BAM telah membuat iklan/brosur yang 

diedarkan di masyarakat sebagaimana dalam bukti K2 tentang 

penawaran rumah yaitu rumah murah hanya seharga 

Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga Wilastri 

tertarik untuk membelinya. Dalam praktiknya, setelah 

ditempati, segala fasilitas-fasilitas yang ada dalam brosur 

tersebut tidak dilaksanakan/ditepati oleh pelaku usaha 

sehingga konsumen kecewa dan dirugikan. 

Dalam sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, 

terbukti secara benar apa yang dikatakan Wilastri dalam  
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persidangan bahwa PT BAM tidak ada membangun taman 

penghijauan/sarana umum, yang kondisinya masih semak 

belukar dan penuh dengan bebatuan yang besar serta rumput-

rumput liar. Selain itu jalan komplek perumahan tersebut tidak 

standar dan cocok dengan apa yang tertuang dalam 

brosur/iklan, yakni konblok.  

Menimbang bahwa masalah sertifikat atau jual-beli yang pada 

mulanya belum terselesaikan dan kemudian telah terselesaikan 

selama proses persidangan, dan Wilastri tidak 

mempersoalkannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat tidak 

perlu dipertimbangkan lagi. Demikian juga halnya dengan 

fasilitas-fasilitas lain yang ternyata telah diselesaikan oleh 

konsumen seperti, air/sumur bor, kemanann 24 jam, 

penerangan komplek, maka Majelis Hakim juga tidak 

mempertimbangkannya lagi. 

Di luar dari apa yang disebutkan di atas, tekait janji-janji atas 

fasilitas lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT BAM 

telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU No.8 Tahun 

1999 yang berbunyi: Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan 

atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak 

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat f 

mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan  
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atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai 

dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, iklan atau 

promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. 

 2 (dua) pertimbangan lainnya yang dipakai Majelis Hakim 

BPSK dalam perkara ini adalah: 1. Pasal 4 huruf c dan d UU 

No.8 Tahun 1999 yang berbunyi: konsumen adalah berhak atas 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan atas barang dan jasa. Kemudia ayat d-nya konsumen 

mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan jasa yang digunakan bahwa untuk itu pelaku usaha 

yang tidak menepati janji yang tertera dalam brosurnya maka 

telah melanggar hak-hak konsumen untuk itu pelaku usaha 

harus mentaatinya. 2. Pelaku Usaha dalam hal ini PT BAM 

dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah tidak sesuai 

dengan yang diamanatkan UU Perlindungan Konsumen yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan 

sekaligus mendapatkan atas barang dan atau jasa yang 

diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian 

konsumen.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis 

Hakim menyatakan menerima pengaduan konsumen untuk 

sebagian, menghukum PT BAM untuk memperbaiki jalan 

komplek Denai Asri yang terletak di Desa Amplas, Kec. Percut  
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Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sepanjang 120 meter mulai dari 

gerbang pintu masuk atau Blok H sepanjang 70 meter dan jalan di 

depan rumah Nizamuddin atau Blok C sepanjang 30 meter 

kemudian sepanjang 20 meter di depan rumah Ibu Sri atau Blok E. 

Selanjutnya Menghukum PT BAM untuk menyelesaikan taman 

penghijauan/sarana umum di komplek tersebut.  

Menurut pendapat penulis, tindakan pelaku usaha merupakan 

tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap produk yang 

dihasilkannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UUPK 

berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha di mana pelaku 

usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.  

3. Perkara No.22/PEN/BPSK-Mdn/2010: H.Salman Parsi BA 

vs PT. Berdikari Indonesia  

a.  Posisi Kasus 

Haji Salman Parsi BA (selanjutnya disebut Haji Salman) 

mengadukan PT Berdikari Indonesia (PT BI) ke Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tanggal 21 Juni 

2010 terkait kasus jual beli satu unit bangunan rumah berikut 

pertapakannya. Bahwa Haji Salman telah sepakat untuk 

membeli sebuah rumah berikut pertapakannya dengan tipe 

T.48 Blok A,  luas tanah 105 meter, No. Kav/Blok 20, status  
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tanah sertifikat hak milik No.1820 yang berlokasi di komplek 

perumahan Puri Mediterania Jl. Bajak II Kelurahan Harjo Sari, 

Kecamatan Medan Amplas, Medan, dengan harga 

Rp.97.125.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh 

Lima Ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran tidak melalui 

KPR, melainkan dibayar per termin. 

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pada Pasal 2 

ayat 2, Haji Salman diwajibkan membayar uang booking fee 

sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), paling lambat 

diserahkan pada tanggal 15 September 2004 dan juga wajib 

menyerahkan uang muka sebesar Rp.29.500.000 (Dua Puluh 

Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus diserahkan 

paling lambat tanggal 23 September 2004 dan atas hal tersebut, 

Haji Salman telah membayarnya sesuai bukti kwitansi tanggal 

23 Septeber 2004, sedangkan sisanya sebesar Rp.67.125.000 

(Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 

oleh Haji Salman dibayar langsung kepada PT BI secara 

bertahap bukan melalui KPR Bank pemberi kredit. 

Setelah bangunan selesai, Haji Salman telah membayar dengan 

total keseluruhan sejumlah Rp. 86.440.000 (Delapan Puluh 

Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga 

masih ada kekurangannya sebesar Rp. 10.685.000 (Sepuluh 

Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Haji Salman  



 

77 
 

 

 

 

 

 

telah beriktikad baik dengan akan melunasi kekurangannya 

tersebut namun oleh PT BI sebagai pelaku usaha selalu 

mengelak dan tidak pernah mau menerima kekurangan 

pembayaran tersebut.  

Perilaku PT BI yang selalu mengelak ketika konsumen hendak 

melunasinya karena ternyata tanpa sepengetahuan Haji 

Salman, sertifikat No.1820 telah diagunkan ke Bank Tabungan 

Negara (BTN) sesuai surat pernyataan di atas materai Rp. 6000 

(Enam Ribu Rupiah) yang dibuat oleh PT BI pada tanggal 5 Juli 

2008 yang isinya meminta kelonggaran waktu kepada Haji 

Salman selama dua bulan untuk menyerahkan sertifikat kepada 

Haji Salman paling lambat tanggal 5 September 2008, namun 

sampai pengaduan ini diajukan ke BPSK, PT BI tidak pernah 

menepati janjinya. 

b.  Pertimbangan  dan Putusan Hakim 

Majelis Hakim, berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan Haji 

Salman yang diperlihatkan di depan persidangan BPSK Medan 

secara keseluruhan dan dalam bentuk aslinya menilai bahwa 

pelaku usaha dalam hal ini PT BI telah melanggar UU No.8 

Tahun 1999, dimana dalam Pasal 7 UU tersebut PT BI telah 

beriktikad tidak baik dan tidak melayani konsumen secara 

benar dan jujur serta diskriminatif (tidak memberikan 

sertifikat). Selain itu terbukti bahwa Haji Salman telah  
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membayar langsung kepada PT BI dengan cara per termin dan 

seyogiyanya pada pembayaran teakhir PT BI wajib 

menyerahkan sertifikat hak milik bangunan kepada Haji 

Salman, namun ternyata PT BI mengagunkan sertifikat tersebut 

kepada orang lain dalam hal ini Bank Tabungan Negara. Hal ini 

dilakukan oleh PT BI karena ada peluang untuk menarik uang 

dari Bank dan merubah pembayaran rumah tersebut dengan 

skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk itu, Majelis Hakim 

menilai bahwa PT BI telah melanggar Pasal 8 ayat f  UU No.8 

Tahun 1999 yaitu tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan 

dalam keterangan. 

Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketidakhadiran PT BI 

dalam sidang-sidang BPSK Medan sebagai dasar untuk 

mengabulkan seluruh tuntutan Haji Salman. Hal ini sejalan 

dengan Pasal 52 huruf a, g, k UU No.8 Tahun 1999 jo. Pasal 36 

ayat 3 KepMenPerindag No.350/MPP/Kep/12/2001 yang 

berbunyi bahwa bilamana persidangan kedua konsumen tidak 

hadir, maka gugatannya demi hukum gugur, sebaliknya jika 

pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen 

dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Atas 

dasar inilah Majelis Hakim berpendapat gugatan Haji Salman 

patut dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (verstek). 
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Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK sudah tepat, hal ini 

dikarenakan pelaku usaha telah beriktikad tidak baik dan tidak 

melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif 

(tidak memberikan sertifikat). 

4. Perkara No.66/PEN/BPSK-Mdn/2012:  Gading Surung 

Marpaung vs PT Milala Mas 

a.  Posisi Kasus 

Gading Surung Marpaung  (Selanjutnya disebut Marpaung) 

telah membeli satu (1) unit rumah di Perumahan Milala Mas 

Blok G-5, Jl. A.Harris Nst seharga Rp. 519.000.000 (Lima Ratus 

Sembilan Belas Juta Rupiah). Berdasarkan brosur yang 

dikeluarkan PT Milala Mas (Selanjutnya disebut PT MM) harga 

sudah termasuk: Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Izin 

Mendirikan Bangunan (SIMB), Meteran air, meteran listrik, 

telepon dan finishing. Harga belum termasuk PPN. BPHTB, AJB, 

BBN, biaya proses KPR dan biaya lain yang timbul akibat 

kebijakan baru pemerintah. 

Harga tersebut sudah dibayar lunas oleh Marpaung pada 

tanggal 5 Juni 2012 dan finishing dijanjikan selesai satu bulan 

dari tanggal pelunasan, yaitu tanggal 5 Juli 2012. Namun pada 

tanggal yang dijanjikan rumah belum selesai. Marpaung terus 

mendesak PT MM namun tidak ditanggapi. Karena situasi 

terdesak, Marpaung pindah ke rumah tersebut pada tanggal  
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yang ditentukan, namun rumah yang memang belum siap itu di 

sana sini bocor  (kamar mandi lantai dua) dan rembesan airnya 

sampai ke ruang bawah dan pintu belum diganti. Barang-

barang pindahan Marpaung tidak bisa masuk ke dalam rumah, 

sehingga harus dijaga semalaman. Marpaung merasa malu dan 

tidak dihargai. 

Berkali-kali Marpaung menyurati PT MM namun tidak 

ditanggapi. Marpaung menilai bahwa PT MM telah menjual 

barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam 

brosur, khususnya terkait dengan kualitas pintu, kusen jendela 

yang sudah rapuh, tipe rumah yang tidak sesuai, SIMB tidak ada 

dan adanya dana tambahan sebesar Rp.40.000.000 (Empat 

Puluh Juta Rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan , 

sementara BPHTB dikecilkan dan PPN tidak dibayar pada 

negara tetapi diambil dari konsumen. 

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim 

Majelis Hakim BPSK Medan menimbang bahwa pelaku usaha 

tidak pernah hadir dipersidangan dan juga melalui kunjungan 

lapangan, Majelis Hakim melihat bahwa rumah yang ditempati 

Marpaung telah lapuk, kusen pintu kayunya masih muda tipis 

dan pengerjaannya tidak rapi, kasar kelihatan finishing yang 

belum sempurna, dan pada lantai dua di belakang tidak 

ditembok dan sangat membahayakan konsumen. Hal mana  
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menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan brosur yang 

dikeluarkan oleh PT MM.  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Marpaung telah 

melakukan kewajibannya dengan membayar lunas rumah 

tersebut, namun PT MM tidak mempunyai itikad baik dalam 

menjalankan usahanya, dan Marpaung sangat kecewa atas 

pelayanan PT MM yang tidak memperdulikan keluhan 

konsumen atas barang yang dijualnya, rumah telah ditempati 

namun PT MM belum ada memberikan serah terima dan 

mengabaikan begitu saja. Dengan demikian PT MM, menurut 

Majelis Hakim telah melanggar UU No.8 Tahun 1999, 

khususnya Pasal 5 ayat b dalam menjalankan usahanya. 

Majelis Hakim juga memakai pertimbangan asas dan tujuan 

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 UU 

No.8 Tahun 1999 yaitu tujuan meningkatkan kemandirian, 

melindungi  diri, harkat, keterbukaan informasi dan lain-

lainnya, maka patutlah pengaduan Marpaung sebagai 

konsumen diterima.  Selanjutnya berdasar Pasal 19 ayat (2) UU 

No.8 Tahun 1999, maka pelaku usaha wajib memenuhi 

kerugian konsumen yaitu memperbaiki kualitas daun pintu, 

kosen jendela dan tipenya, pengaduan konsumen 

menginginkan SIMB agar diserahkan kepadanya adalah tidak 

dapat diterima karena SIMB adalah milik pengembang yakni PT  
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MM, namun foto copy SIMB tersebut dapat diberikan guna 

kepentingan konsumen mengajukan KPR nantinya.  

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas. Majelis Hakim 

menerima pengaduan konsumen sebahagian, menyatakan 

konsumen adalah konsumen yang beriktikad baik,  

menghukum PT MM untuk memperbaiki kualitas daun pintu, 

kusen jendela dan tipe rumah yang tidak sesuai, 

memerintahkan kepada PT MM untuk memberikan fotocopy 

SIMB kepada Marpaung dan menolak pengaduan konsumen 

selebihnya. 

Menurut pendapat penulis, tindakan pelaku usaha merupakan 

tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap produk yang 

dihasilkannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UUPK 

berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha di mana pelaku 

usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.  

5. Perkara  Rahmawaty Syahputra vs PT Cipta Development 

a. Posisi Kasus: 

Pada tanggal 18 Oktober 2010, Rahmawaty Syahputra 

(selanjutnya disebut Rahma) telah membeli sebuah subsidi 

pemerintah tipe 36 di perumahan Asri Blok F 12 Sei Mencirim  
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Timbangan pada perusahaan PT Cipta Development (PT CP). 

Dijanjikan 1 (satu) tahun selesai penggunaannya. Rahma 

membeli rumah tersebut dengan fasilitas KPR BTN Cabang 

Iskandar Muda, Medan. 

Rumah diserahterimakan kepada Rahma dalam keadaan atap 

bocor, plat dack bocor dan retak di sana sini dengan perjanjian 

perusahaan akan memperbaiki setelah musim hujan selesai. 

Setelah melewati beberapa bulan, Rahma tetap komplain baik 

di kantor atau di projek. Rumah bertambah parah kondisinya, 

hampir seluruh cat cor terkelupas dan berlumut parah karena 

lembab. Suami Rahma ke kantor PT CP untuk konfirmasi 

masalah rumah yang berlarut-larut, tetapi malah akhirnya 

mendapat jawaban: “sudah tidak tanggung jawab perusahaan 

karena kami sudah menandatangani surat penyerahan 

pekerjaan dan masa pemeliharaan 1 (satu) bulan telah habis. 

Seingat Rahma, masa peralihan yang ditandatanganinya adalah 

3 (tiga) bulan. 

Kemudian, Rahma    kembali ke      kantor      developer dan 

ditemui oleh pimpinan    teknik    perusahaan (bapak Siburian) 

dan hari itu   juga Rahma bertemu di projek dan melihat 

kondisi yang sebenarnya   dan pada saat itu pula beliau 

menjanjikan     akan     segera     memperbaiki     rumahnya    dan  
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pengerjaannya akan dimulai 1 (satu) minggu ke depan sesuai 

instruksi bapak Jhoni selaku pimpinan perusahaan PT CP. 

Namun mereka tetap  mengingkarinya.  

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim 

Majelis Hakim Arbitrase BPSK Medan setelah mempelajari 

kasus tersebut dan melakukan kunjungan lapangan 

menemukan fakta: 1. Benar bahwa konsumen dalam hal ini 

Rahma telah membeli 1 (satu) petak rumah subsidi pemerintah 

tipe 36 di Perumahan Mencirim Asri Blok F 12 Sei Mencirim-

Timbangan pada perusahaan PT CP dengan cara KPR melalui 

bank BTN Cab.Iskandar Muda pada tanggal 18 Oktober 2010. 2. 

Benar setelah terjadi serah terima atap cor plat dack masih 

bocor dan dindingnya banyak yang retak. Majelis juga telah 

menemukan bahwa hampir semua rumah di komplek tersebut 

cat plafon terkelupas dan lembab, plafon telah berlumut dan 

hitam serta pintu dalam keadaan tidak terkunci serta cat pintu 

juga terkelupas. 

Menurut Majelis Hakim, selama 8 (delapan) bulan PT CP tidak 

menggubris keluhan konsumen telah membawa kerugian bagi 

konsumen. Hal mana jelas-jelas telah melanggar UU No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya Majelis 

Hakim menimbang bahwa Rahma selaku konsumen telah 

menunaikan kewajibannya dengan membayar rumah tersebut  



 

85 
 

 

 

 

 

 

secara teratur melalui Bank BTN namun rumah yang 

didapatkannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan PT 

CP tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan 

usahanya. 

Menimbang bukti-bukti di atas Majelis Hakim memutuskan 

menerima pengaduan konsumen, menyatakan konsumen 

adalah konsumen yang beiktikad baik dan menghukum pelaku 

usaha yakni PT CP untuk memperbaiki kualitas atau atap cor 

plat dack yang bocor, cat plafon yang mengelupas serta mencat 

kembali plafon akibat rembesan air hujan yang telah berlumut 

dan memperbaiki dinding-dinding yang retak. 

Menurut pendapat penulis, tindakan pelaku usaha merupakan 

tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap produk yang 

dihasilkannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UUPK 

berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha di mana pelaku 

usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.  

6. Perkara No.84/PEN/BPSK-Mdn/2012 antara Arbin Guci 

(Konsumen) v. Pimpinan PT.Rina Putra Perdana. 

Hal ini bermula pada tanggal 26 September 2012 konsumen 

telah membayar Booking Fee sebesar Rp.1.500.000,- kemudian 

membayar   uang muka pada tanggal 2 November 2012 sebesar  
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Rp.20.000.000,- dan menandatangani surat pengikatan jual beli 

No.014/PPJB/PA12/IX/2012. Selanjutnya konsumen melihat 

keadaan rumah yang ternyata memerlukan renovasi sehingga 

pihak pelaku usaha meminta biaya tambahan renovasi sebesar 

Rp.7.000.000,- dan konsumen baru memberikan Rp.2.000.000,-

.  Selanjutnya pelaku usaha memberi kabar kepada konsumen  

bahwa KPR rumah tersebut ditolak, maka dengan kata lain 

pihak pelaku usaha telah membatalkan perjanjian tersebut. 

Konsumen meminta uangnya kembali sebesar Rp.23.500.000,- 

dan baru dibayar Rp.15.000.000,-. Dalam putusannya BPSK 

menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan sisa 

pembayaran terhadap rumah tersebut sebesar Rp.8.500.000,- 

kepada konsumen. Putusan BPSK tersebut sudah tepat, karena 

pelaku usaha telah membatalkan secara sepihak perjanjian 

pembelian rumah tersebut dan sudah sepatutnya lah 

dikembalikan apa yang telah dibayarkan oleh konsumen 

tersebut. 

 

7. Perkara antara Eka Sapta Ginting, SH (konsumen) v. Bursa 

Properti (Pelaku Usaha). 
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a. Posisi Kasus: 

Hal ini bermula pada saat konsumen berbelanja di Carefour 

Medan dan melihat ada pameran perumahan. Di dalam brosur 

dijual rumah minimalis fasilitas lengkap dengan USU dan kebun 

binatang seharga Rp.55 Juta dengan Down Payment (DP) Rp.7 

Juta dan cicilan Rp.280.000,-/ bulan. Kondisi rumah dengan 

tahap pembangunan. Konsumen kemudian membeli rumah di 

perumahan “SEJOHOR BARU YASMIN” yang terletak di jalan 

Luku I Simalingkar dengan harga Rp.64.000.000,- booking fee 

sebesar 1 juta dan DP sebesar Rp.15 juta. DP dapat dicicil 3 kali. 

Konsumen menyimpan uang pakai deposito dan meminta 

tenggang pembayaran DP paling lambat akhir bulan. Pihak 

developer setuju, maka dibeli rumah tersebut.  Setelah dilunasi 

DP sebesar Rp.15.000.000,-, maka manager marketing 

PT.Anugrah Multi Sumatera yakni sdr.Hasan dan Awen (Adm.) 

mengarahkan untuk membeli rumah secara cash, dengan 

memberi kemudahan dengan memberi cash keras yakni dengan 

cara mencicil 8 kali dan cicilan sebesar Rp.6.000.000/bulan 

tanpa dikenakan bunga. Rumah akan selesai dalam tempo 6 

(enam) bulan dimulai dari cicilan pertama. Apabila dicicil 

Rp.280.000,- hanya untuk 2 tahun saja, cicilan selanjutnya 

tergantung dari suku  bunga Bank dan harus disurvei, kena biaya  
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adm.kredit, kena bunga bank tiap bulan, biaya notaris dan 

sebagainya.  

Karena kontrak rumah mau habis akhirnya konsumen setuju 

untuk membeli rumah secara cash keras. Cicilan 1-6 tidak ada 

masalah tapi rumah ditelantarkan terbengkalai seperti 

kekurangan modal, akhirnya diajukan komplain ke developer dan 

Awen (Adm.) minta maaf dan disuruh membuat surat komplain 

ke developer dan akan membayar lunas apabila rumah tersebut 

telah selesai. Karena kontrakan mau habis akhirnya kembali 

menjumpai Awen yang meminta waktu dua bulan lagi rumah 

pasti selesai. Setelah dua bulan konsumen kembali menjumpai 

Awen lagi, tetapi ia meminta waktu lagi dengan berbagai alasan. 

Adapun permasalahan lain yang diajukan konsumen yakni: 1) 

Pelunasan hutang tinggal Rp.2.000.000,- tapi pihak developer 

tidak mau mengganti kusen pintu dan jendela yang keropos; 2) 

Cat rumah sudah pudar dan terkelupas dan belang-belang; 3) 

Pajak Pertambahan Nilai & BPHTP ditanggung pemerintah tapi 

sekarang dibebankan ke konsumen; 4) Bangunan rumah ada 

yang rusak dan tidak diperbaiki dengan alasan tunggu pelunasan 

terlebih dahulu. Kemudian pelaku usaha mengajukan surat 

balasan atas pengaduan konsumen ke BPSK yang isinya 

menjelaskan bahwa pelaku usaha sudah mengganti kusen dan 

jendela    yang    diminta    oleh    konsumen     dan telah mengecat  
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kembali rumah yang ditempati konsumen dengan cat standar 

bukan cat berkualitas. Dan mengenai Pajak penambahan nilai & 

BPHTP yang dibebankan ke konsumen karena kemauan dari 

konsumen untuk memakai notaris sendiri. Dan terhadap 

bangunan rumah sudah sesuai dengan Standar Operasional 

(SOP) sebagai berikut setiap penghuni serah terima-mengisi 

form complain rumah yang akan diperbaiki dan masa garansi 1 

bulan dari perbaikan yang di mana konsumen telah melakukan 

pelunasan dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). 

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim 

Terhadap pengaduan tersebut BPSK memutuskan Mengabulkan 

gugatan konsumen sebahagian; menghukum pelaku usaha untuk 

melayani konsumen-konsumen yang akan datang sebagai pelaku 

usaha yang bertanggung jawab atas produknya (product 

liability); mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan uang 

santunan kepada konsumen sejumlah Rp.2.000.000,-. Dengan 

pertimbangan pelaku usaha telah membuktikan produknya 

sesuai dengan standar perumahan dan bukan kualitas tinggi 

sebagaimana keinginan konsumen maka pelaku usaha telah 

melakukan sesuai dengan mutu dan tanggung jawab pelaku 

usaha sebagai    pelaku usaha     yang bertanggung jawab 

(product liability);   ada     kerugian     konsumen    sesuai   dengan  
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Pasal 19 ayat (2) UUPK sehingga mewajibkan pelaku usaha 

untuk memberikan uang santunan sejumlah Rp.2.000.000,-. 

Dalam kasus di atas, penulis berpendapat seharusnya pelaku 

usaha memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai 

standar produk yang digunakan untuk membangun perumahan 

tersebut pada awal kotrak sehingga konsumen mengetahui 

standar apa yang dipergunakan dalam membangun perumahan 

tersebut. Namun, apabila pelaku usaha tidak menjelaskan 

mengenai produknya dan memberikan informasi yang 

menyesatkan maka telah melanggar ketentuan UUPK yakni Pasal 

11 UUPK terkait dengan informasi yang menyesatkan mengenai 

standar mutu produk yang dijualnya serta adanya cacat 

tersembunyi pada barang/jasa tersebut. 

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari Abu 

Bakar Sidik selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI) Sumut bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada 

pengaduan sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang 

berkaitan dengan sengketa perumahan.85 

 

 

 

 
                                       
       85 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua YLKI Sumut Abu 
Bakar Sidik. 
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B. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI)  

Para pihak yang memiliki sengketa dapat memilih jenis 

arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya. Pertama, arbitrase 

yang dengan sengaja didirikan, misalnya BANI dan BAMUI. Lembaga 

ini dibentuk dan sebagai wadah untuk menangani sengketa yang 

muncul di luar pengadilan. Arbitrase sejenis ini dikenal dengan 

abitrase institusional, yang sifatnya permanen. Kedua, arbitrase ad 

hoc atau dikenal dengan arbitrase volunter yaitu arbitrase yang 

dibentuk khusus untuk menangani sengketa tertentu. Jenis 

arbitrase ini bersifat insidentil, artinya eksistensinya tidak 

permanen. Arbitrase ad hoc jika telah memutus sengketa maka 

fungsi dan tugasnya berakhir dengan sendirinya. Para arbiter yang 

ditunjuk ditentukan oleh para pihak.86 

BANI berpusat di Jakarta dan telah memiliki cabang di 

Surabaya, Bali dan Medan. Tujuan didirikannya BANI adalah 

pertama, turut serta dalam rangka upaya penegakan hukum di 

Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan 

keuangan melalui arbitrase dan bentuk alternatif sengketa lainnya 

seperti bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, Pabrikan,  

                                       
        86 Tan Kamello, Disampaikan pada acara pendidikan Advokat di 
Fakultas Hukum Darma Agung Medan, tgl. 23 Juli 2005,  hal.12. 
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Franchise, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, 

penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan internasional; Kedua, 

menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase atau bentuk-bentuk sengketa lainnya seperti 

negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang 

mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan 

prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang 

berkepentingan; Ketiga, bertindak secara otonom dan independen 

dalam penegakan hukum dan keadilan; Keeempat, 

menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program 

pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa.87 

BANI membagi biaya dalam 2 kategori. Pertama, biaya 

arbitrase (cost of arbitration) dan kedua, biaya pendapat yang 

mengikat (cost of binding opinion). Biaya  arbitrase meliputi : biaya 

pendaftaran sebesar Rp.2 juta yang dibayarkan pada saat 

pendaftaran permohonan arbitrase. Selain itu membayar biaya 

administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing 

untuk konpensi dan rekonpensi yang besarnya antara Rp.500 juta 

s/d 500 milyar ke atas dengan tarif persentase tertentu. Biaya ini 

dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para  

                                       
       87Ibid., hal.6 
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pihak. Terdapat juga biaya-biaya lain yang harus dibayar misalnya 

biaya pemanggilan, transportasi, honorarium, tenaga ahli, yang 

harus dibayar lebih dahulu sebelum didengar kesaksiannya. Biaya 

persidangan yang ditentukan di tempat lain selain yang ditentukan 

BANI. Biaya untuk pendapat yang mengikat (cost of binding opinion) 

ditetapkan ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan 

kompleksitas permasalahan yang diajukan.88 

Dalam perkara PT.Istana Noodle House melawan PT.Plaza 

Indonesia No.296/II/ARB-BANI/2009, kasus posisinya sebagai 

berikut: 

Berdasarkan perjanjian sewa No.LAR-

124/25/07/07/L1113 tertanggal 25 Juli 2007, PT.Istana Noodle 

House sebagai penyewa dan PT.Plaza Indonesia sebagai pemberi 

sewa terhadap penggunaan lahan sewa yang diperuntukkan sebagai 

rumah makan dengan merek dagang Imperial Treasure. Pemberi 

sewa menyuruh pihak kontraktor yaitu PT.Jaga Citra Inti untuk 

melakukan pekerjaan penggantian Water Meter & Gas Meter. 

Pekerjaan tersebut telah mengakibatkan terjadinya ledakan yang 

mengakibatkan kerusakan parah atas lahan yang disewa. Hal ini 

menimbulkan kerugian yang besar bagi penyewa karena kerusakan 

tersebut penyewa terpaksa rumah makan berhenti beroperasi  

selama 88 (delapan puluh delapan) hari. Dalam Perjanjian Sewa- 
                                       
       88 Lihat BANI, Rules and Procedures, Effective from 1 March 2003. 
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Menyewa (Lease Agreement) dan Lease Condition Pasal 

9.1dinyatakan para pihak telah sepakat bahwa pemberi sewa tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di dalam lokasi yang 

disewakan, hal ini sesuai dengan Klausul lease condition: “if any 

merchandise, property, office equipment or other of Lessee, its 

employes, agents or invitess or of any other person claiming through 

or under Lessee that may be in the Demised Premises during the Term 

of this Lease shall be injured or destroyed by water, electricity 

stoppages, current surges, or the acts of any third parties (including 

theft or vandalism) or otherwise howsoever, no part of the loss or 

damage occasioned thereby shall be borne by or recoverable from the 

Lessor whether the same shall occur by reason of the state of repair of 

the Demised Premises or howsoever otherwise” (terjemahan bebas: 

Jika setiap barang dagangan, property, perlengkapan kantor atau 

barang lain milik penyewa, para agen karyawan, undangannya dan 

semua orang yang memiliki hak melalui atau di bawah penyewa 

yang  bisa berada dalam tempat-tempat sewaan selama jangka 

waktu kontrak sewa ini rusak atau hancur karena air, terhentinya 

listrik, turun-naik mendadak arus listrik atau tindakan-tindakan 

setiap pihak ketiga (termasuk pencurian atau vandalisme) atau 

apapun yang lainnya, setiap bagian dari kehilangan atau kerusakan 

tersebut disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas tidak ditanggung 

atau harus dipulihkan oleh pemberi sewa baik kehilangan atau  
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kerusakan tersebut terjadi karena keadaan tempat-tempat sewaan 

maupun jika karena hal lain apapun). 

Selain itu dalam perjanjian Klausula 14.1.1 Lease Conditions, 

menyatakan sebagai berikut: “The Lessee release to the full extent 

permitted by law, the Lessor, the manager and their respective 

officers, directors, commissioners, agents, employees and contractors 

from all claims and demands of every kind resulting from any 

accident, damage, loss, death or injury occurring in the Demised 

Premises”. (terjemahan bebas: Penyewa membebaskan pemberi 

sewa, manajer, dan petugas, direktur, komisaris, agent pegawai dan 

kontraktor pemberi sewa sejauh yang diizinkan oleh hukum dari 

semua klaim dan tuntutan dengan jenis apapun yang timbul akibat 

setiap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, kematian atau cedera 

yang terjadi di tempat sewaan atau di bagian lain dari kompleks 

kecuali jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang 

disengaja atau pengabaian dari pihak pemberi sewa. 

Berdasarkan klausula tersebut pemberi sewa menolak 

untuk memberikan ganti kerugian kepada penyewa atas tindakan 

yang dilakukan oleh kontraktor ketika melakukan pekerjaan 

penggantian Water Meter & Gas Meter. Sesuai dengan kesepakatan 

yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa apabila terjadi 

ketidaksepakatan atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan  
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secara baik-baik oleh dan antara para pihak maka diselesaikan 

melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

BANI dalam putusannya menyatakan perbuatan pemberi 

sewa sebagaimana yang dilakukan oleh PT.Jaga Citra Inti sebagai 

kontraktor yang diangkat dan ditugasi oleh termohon sebagai 

perbuatan melawan hukum dan pemberi sewa dihukum untuk 

membayar ganti rugi kepada penyewa. BANI dalam pertimbangan 

hukumnya mengatakan bahwa menurut Pasal 1339 KUH Perdata, 

bukan saja hal-hal yang sudah secara tegas diperjanjikan dalam 

suatu perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian, 

tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang juga mengikat para 

pihak. Di samping itu dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa 

kebiasaan dalam praktik bahwa pemilik bangunan/gedung 

(pemberi sewa) mengasuransikan segala risiko yang menyangkut 

bangunan/gedung yang bersangkutan, satu dan lain mengingat 

adanya ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang menetapkan 

pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang disebabkan oleh ambruknya gedung yang bersangkutan 

seluruhnya atau sebagaiannya jika hal itu terjadi karena kelalaian 

dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan 

ataupun dalam penataannya. Dan dalam Pasal 1367  KUH Perdata 

disebutkan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian  
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yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang menjadi 

tanggungannya. 

 Adanya kewajiban mengasuransikan sebagai dalil untuk 

mengalihkan tanggung jawab hukum atau hal itu merupakan 

klausul eksonerasi, maka pada hakikatnya bentuk pengalihan 

tanggung jawab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

yuridis harus diuji melalui asas kepatutan oleh Mahkamah Agung 

atau arbiter.89 

 Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan untuk 

menguji syarat-syarat yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah 

apakah kontrak yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat 

kepatutan (reasonableness requirement), sehingga terhadap 

masalah ini hakim dapat memutuskan syarat-syarat yang dibuat 

dapat berlaku atau harus dibatalkan. 

 Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara 

para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh 

hukum yang memaksa juga ditentukan oleh sepakat para pihak. 

Namun, di samping itu hukum yang menambah juga mengisi 

kekosongan dalam perjanjian yang dibuatnya. Hal ini menunjukkan 

ada kesempatan kepada para pihak untuk menyimpangi aturan 

yang menambah itu sehingga ada kalanya memberi kesempatan  
                                       
       89 Pandangan hukum Tan Kamello dalam O.C. Kaligis, Asas Kepatutan 
Dalam Arbitrase, Alumni, Bandung, 2009, hal.280. 
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kepada pihak yang kuat untuk menyingkirkan tanggung jawab 

tertentu. Akan tetapi memperjanjikan pembebasan tanggung jawab 

dari kerugian karena kesengajaannya diri sendiri tentunya dianggap 

tidak patut karena bertentangan dengan kepatutan. Termasuk 

dalam hal ini membebaskan diri dari tanggung jawab karena 

kecerobohan juga tidak dibenarkan. 

Asas kepatutan dalam penemuan hukum dapat dijumpai 

dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 

296/II/BANI/2009 tanggal 14 September 2009 mengenai sewa 

menyewa tempat usaha di Plaza Indonesia antara PT.Istana Noodle 

– Restaurant Imperial Court (Pihak Penyewa), dan PT.Plaza 

Indonesia Realty, Tbk (Pihak Pemberi Sewa), dengan kasus posisi 

sebagai berikut: bahwa dalam perjanjian sewa menyewa (Lease 

Agreement) dibuat dalam bentuk tertulis, dan salah satu isinya 

adalah pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk 

mengasuransikan tempat yang disewa sebagai nilai kerugian bisnis 

pada perusahaan asuransi. Namun, dapat diduga bahwa yang 

menjadi Tertanggung adalah Pihak Penyewa; Isi lain adalah sesuai 

Pasal 7 ayat (2) Lease Agreement yang intinya Penyewa harus 

memperbolehkan Pemberi Sewa dan para teknisi, mekanik, pekerja, 

dan karyawan atau agen lain dari Pemberi Sewa untuk memasuki 

tempat-tempat sewaan setiap saat untuk memeriksa, memelihara, 

memperbaiki, memasang, mencabut, memodifikasi atau mengganti  
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semua peralatan AC, elevator, alat penyiram atau instalasi-instalasi 

alarm kebakaran, pipa, saluran air, pipa kabel listrik, kabel atau 

setiap property lain Pemberi Sewa yang dipasang di dalam atau 

melewati atau berdekatan dengan tempat-tempat sewaan,....dan 

seterusnya; bahwa Pemberi sewa meminta izin kepada penyewa 

untuk melakukan pekerjaan penggantian Water Meter & Gas Meter 

dari yang semula bersistem analog menjadi sistem digital, yang 

dilakukan oleh kontraktor Pemberi Sewa (PT.Jaga Citra Inti), dan 

Penyewa memberikan izin serta menetapkan tanggal dilaksanakan 

pekerjaan (tanggal 25 Juli 2008); bahwa pekerjaan dilakukan 

kontraktor tidak sesuai  dengan jadwal yang disampaikan Penyewa, 

dan merubahnya tanpa izin Penyewa tanggal 19 September 2008; 

bahwa akibat pekerjaan kontraktor tersebut, tempat sewa 

mengalami kerusakan dan mengakibatkan Pihak Penyewa 

mengalami kerugian materil dan immateril. Dalam putusannya 

ditetapkan untuk mengabulkan gugatan PT.Istana Noodle House 

yakni menghukum PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk untuk membayar 

ganti rugi kepada PT.Istana Noodle House yang merupakan 

penggantian atas biaya-biaya tetap (fixed cost) yang telah 

dikeluarkan PT.Istana Noodle House selama jangka waktu 88 

(delapan puluh delapan) hari karena kegiatan usahanya terhenti 

sebagai akibat dilakukannya renovasi atas tempat/ruangan yang 

disewa oleh PT.Istana Noodle House dari PT.Plaza Indonesia Realty,  
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Tbk; serta memutuskan PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk membayar 

winstderving, yaitu keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh 

PT.Istana Noodle House seandainya PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk 

tidak lalai. Salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar bagi 

majelis hakim bahwa dalam Buku III KUH Perdata terdapat 

ketentuan-ketentuan yang merupakan arah kewenangan hakim 

untuk memutuskan; bahwa menurut Pasal 1339 KUH Perdata, 

bukan saja hal-hal yang sudah secara tegas diperjanjikan dalam 

suatu perjanjian, tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang juga 

mengikat para pihak. 

Dalam pendapat ahli yang diberikan Tan Kamello yang juga 

dijadikan dasar bagi majelis hakim dalam memutuskan sengketa di 

atas sebagai berikut:90 

Analisis hukum ini diberikan dengan metode deduktif dan 
induktif hukum serta logika hukum. Metode deduktif 
dilakukan dengan melihat hukum positif sebagai suatu 
norma yang berkarakter Ought to atau das Sollen untuk 
menemukan kebenaran dalam hukum, dan perilaku para 
pihak yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa secara 
tertulis serta perbuatan kontraktor dan perjanjian asuransi. 
 

                                       
       90 Keterangan Ahli Tan Kamello dalam perkara Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) Nomor 296/II/BANI/2009 mengenai sewa 
menyewa tempat usaha di Plaza Indonesia antara PT.Istana Noodle – 
Restaurant Imperial Court (Pihak Penyewa), dan PT.Plaza Indonesia 
Realty, Tbk (Pihak Pemberi Sewa) tanggal 5 Juni 2009. 
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Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian khusus 
(nominaat contracten) yang diatur dalam Buku III KUH 
Perdata. Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian 
sewa menyewa tunduk pada hukum perjanjian pada 
umumnya. Dengan demikian, berlaku prinsip hukum 
perjanjian pada umumnya. Dilihat dari unsur perjanjian 
(essensialia, naturalia, dan aksidentalia), maka kepada para 
pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan 
isi perjanjian (asas partij autonomie). Sifat perjanjian sewa 
menyewa bukan merupakan  hukum pemaksa melainkan 
hukum mengatur. Dengan mengingat norma dan asas 
hukum perjanjian yang berlaku dalam perjanjian umumnya, 
maka pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa harus 
dijalankan para pihak sehingga tercipta sewa menyewa. Jika 
terdapat konflik hukum antara para pihak maka dapat 
diselesaikan menurut sistem hukum perdata, dan alat untuk 
menyelesaikannya dikembalikan kepada asas hukum umum 
dalam perjanjian, antara lain isi perjanjian sewa menyewa ( 
hak dan kewajiban serta klausula lainnya), 
pertanggungjawaban baik karena adanya wanprestasi 
maupun perbuatan melawan hukum, asas kepatutan kalau 
terjadi perbuatan melawan hukum, kerugian ekonomis 
dalam pandangan hukum ekonomi. 
Analisis diawali dengan asas pertanggungjawaban dalam 
hukum. Doktrin umum tentang pertanggungjawaban 
mengatakan bahwa “Tiada pertanggungjawaban tanpa 
kesalahan (baik karena disengaja maupun karena 
kelalaian).91 Menurut Roscoe Pound bahwa sumber 
pertanggungjawaban  menurut hukum alam adalah delik 
dan kontrak.92Dalam KUH Perdata sebagai hukum positif di 
bidang perjanjian, sumber pertanggungjawaban yuridis 
adalah perikatan baik yang lahir dari undang-undang  

                                       
       91 Lihat Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhatara Karya 
Aksara, Jakarta, 1982, hal.92. 
       92 Ibid., hal.86. 



 

102 
 

 
 
 
 
 
 
 
maupun kontrak (Pasal 1233 KUH Perdata). Inti hukum dari 
pertanggungjawaban adalah  beban hukum, yaitu tugas atau 
kewajiban hukum (rechtsverplicht). Kewajiban hukum 
meliputi kewajiban yang bersifat aktif dan kewajiban yang 
bersifat pasif. Kewajiban aktif adalah tuntutan untuk 
menagih, sedangkan kewajiban pasif adalah kewajiban 
untuk memenuhi tagihan. 
Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu jenis perjanjian 
yang diatur dalam KUH Perdata, Pasal 1548 berbunyi:  
Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 
kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 
suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran  sesuatu 
harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 
pembayarannya. 
Pasal 1550 KUH Perdata berbunyi: 
Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat 
persetujuan, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji 
untuk itu: 
a. Menyerahkan barang-barang yang disewakan kepada si 

penyewa; 
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga 

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang 
dimaksudkan; 

c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram 
daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya 
sewa. 

Pasal 1555 KUH Perdata berbunyi: 
Jika selama waktu sewa, pada barang yang disewakan 
terpaksa diadakan pembetulan-pembetulan, yang tidak 
dapat menunggu sampai berakhirnya sewa, maka si 
penyewa harus menerimanya, betapapun kesusahan 
disebabkan karenanya, dan meskipun ia selama 
dilakukannya pembetulan-pembetulan itu terpaksa 
kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. 
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Tetapi jika pembetulan-pembetulan ini berlangsung lebih 
dari empat puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi 
menurut imbangan waktu dan bahagian dari barang yang 
disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa.  
Jika pembetulan-pembetulan sedemikian sifatnya, hingga 
barang yang disewakan, yang perlu ditempati oleh si 
penyewa dan keluarganya tak dapat didiami, maka si 
penyewa dapat memutuskan sewanya. 
Mengenai Pertanggungjawaban Hukum: 
Jika dalam perjanjian sewa menyewa, isinya tidak dipenuhi 
oleh salah satu pihak, maka pihak yang ingkar janji wajib 
bertanggung jawab atas ganti kerugian yang diderita oleh 
pihak lawannya. Pertanggungjawaban yang demikian 
bersumber dari kontrak. Namun, jika perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum (undang-undang dan hukum 
tidak tertulis) maka pihak yang melawan hukum tersebut 
wajib karena salahnya  (disengaja atau kelalaian) mengganti 
kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian. 
Pertanggungjawaban yang demikian bersumber dari 
Perbuatan Melawan Hukum. Pihak yang dirugikan 
mempunyai kewajiban hukum untuk menuntut tagihan atas 
kerugian yang dideritanya, sebaliknya pihak yang 
melakukan perbuatan melawan hukum mempunyai 
kewajiban untuk memenuhi tagihan atas kerugian yang 
timbul akibat perbuatannya. 
Pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan 
hukum bukan saja berlaku terhadap pihak yang terdapat 
dalam kontrak sewa menyewa, melainkan diperluas kepada 
orang-orang yang menjadi tanggungannnya atau orang-
orang yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 
KUH Perdata). 
Dalam kasus di atas, perbuatan kontraktor yang merupakan 
suruhan atau perintah dari Pemberi Sewa yang telah 
mengakibatkan kerugian bagi Penyewa sehingga tidak dapat 
menjalankan usahanya sebagaimana mestinya, maka secara 
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yuridis Pemberi Sewa bertanggung jawab dan berkewajiban 
untuk mengganti kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata). 
Pemberi sewa tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab 
hukum karena Pemberi Sewa berkewajiban memberikan 
kenikmatan yang tentram atau kenyamanan atas barang 
yang disewakannya kepada Penyewa sampai berakhirnya 
sewa menyewa. Adanya perjanjian asuransi antara Penyewa 
dengan Perusahaan Asuransi tidak dapat dijadikan alasan 
untuk mengenyampingkan tanggung jawab hukum Pemberi 
Sewa. Perusahaan Asuransi memiliki tanggung jawab 
tersendiri kepada Tertanggungnya (Penyewa) berdasarkan 
perjanjian asuransi, sedangkan Pemberi Sewa bertanggung 
jawab berdasarkan perjanjian sewa. 
Mengenai Kepatutan Sebagai Asas: 
Dalam KUH Perdata, kepatutan adalah salah satu tiang 
hukum yang wajib ditegakkan. Sebagai asas, fungsi 
kepatutan adalah pertama, sebagai pedoman kerja bagi 
pembentuk undang-undang; kedua, sebagai dasar untuk 
menginterpretasikan hukum (undang-undang dan kontrak); 
ketiga, sebagai dasar untuk melakukan analogi hukum. 
Menurut hukum perjanjian bahwa persetujuan-persetujuan 
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan 
di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut 
sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau 
undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). 
Kepatutan dalam pasal ini dibaca dalam kaitannya dengan 
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa. Isi perjanjian sewa 
menyewa yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak 
harus dijalankan dengan asas itikad baik. Dalam doktrin 
hukum perjanjian, ajaran itikad baik meliputi itikad baik 
subjektif dan itikad baik objektif. Ajaran itikad baik  
subjektif diartikan dalam hubungannya dengan hukum 
benda yang bermakna kejujuran seperti yang tercantum 
dalam Pasal 533 KUH Perdata, sedangkan ajaran itikad baik 
objektif adalah yang berhubungan dengan hukum perikatan, 
yaitu: pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan 
mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Hal ini 
dimaksudkan agar berjalannya perjanjian itu dapat dinilai 
dengan ukuran yang benar. Di  sinilah kaitan asas itikad baik  
pada Pasal 1338 KUH Perdata dengan asas kepatutan dalam 
Pasal 1339 KUH Perdata. Hakim berwenang untuk 
menyimpangi isi perjanjian jika bertentangan dengan  
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kepatutan. Walaupun yang harus diperhatikan paling utama 
adalah isi perjanjian, tetapi jika isi perjanjian itu tidak patut 
dilaksanakan, maka yang diutamakan adalah asas 
kepatutannya. Oleh karena itu, menurut Mariam Darus, 
elemen-elemen perjanjian secara hierarki adalah isi 
perjanjian itu sendiri, kepatutan, kebiasaan dan undang-
undang.93 Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai 
kepantasan, kelayakan, sehingga dalam perjanjian sewa 
menyewa tersebut, adalah patut, pantas, layak jika Pemberi 
Sewa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan 
oleh suruhan atau perintahnya (kontraktor) atas kerugian 
nyata yang diderita Penyewa. Akan menjadi tidak patut 
(onbehoorlijk) kalau Pemberi sewa melepaskan tanggung 
jawab hukum dari kesalahan bawahannya (kontraktor). Jika 
seandainya ruangan yang disewa tidak dikerjakan oleh 
kontraktor atas perintah Pemberi Sewa, maka penyewa 
tidak mengalami kerugian sampai berakhirnya perjanjian 
sewa menyewa. Logika hukum tersebut menjadi benar, 
karena hukum selalu membebani pertanggungjawaban 
kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dan tidak 
harus mengalihkan tanggung jawab itu pada pihak lain. 
Adanya kewajiban mengasuransikan sebagai dalil untuk 
mengalihkan tanggung jawab hukum atau hal itu merupakan 
klausula eksonerasi, maka pada hakikatnya bentuk 
pengalihan tanggung jawab yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis harus diuji melalui 
asas kepatutan oleh Mahkamah Agung atau Arbiter.  Fungsi 
asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian adalah dapat 
menambah atau mengenyampingkan isi perjanjian. 
Mengenai Hukum Ekonomi: 
Salah satu kajian Hukum Ekonomi adalah persoalan kontrak 
bisnis. Perjanjian sewa menyewa adalah murni bisnis. Setiap 
bisnis memiliki tujuan. Interaksi bisnis antara Pemberi Sewa  

                                       
       93 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Op.Cit., hal.89. 
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dengan Penyewa sudah pasti memiliki tujuan tertentu, 
yaitu: meningkatkan nilai tambah melalui perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak. Menurut Skinner, tujuan dari suatu 
kegiatan berbisnis adalah pertama, memperoleh profit; 
kedua, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan; 
ketiga, pertumbuhan perusahaan; dan keempat, memiliki 
tanggung jawab sosial.94 
Kehadiran Perusahaan dari Penyewa Restaurant Imperial 
Court adalah ingin mencari keuntungan yang diharapkan, 
yang tentunya terlebih dahulu menanamkan modal sebagai 
investasi. Tempat yang dipilih lokasi Plaza Senayan adalah 
sesuai dengan perhitungan bisnis, setidak-tidaknya pertama, 
gagasan/ ide yang muncul dari diri sendiri; Kedua, 
pelanggan yang diinginkan dan pesaing bisnis; ketiga, 
keberhasilan produk di pasar tersebut; Keempat, adanya 
kemungkinan kegagalan berusaha. 
Keempat peluang itu sebelum Penyewa melakukan 
perjanjian sewa menyewa sudah pasti dianalisis dengan 
perimbangan yang cukup komprehensif, sehingga akan 
menghasilkan pendapatan yang menguntungkan (profit). 
Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 
merupakan hal yang wajar karena dengan kondisi yang 
demikian maka dapat dicapai tujuan-tujuan lainnya. 
Pertumbuhan perusahaan merupakan dinamika perusahaan 
karena perusahaan tidak akan tetap seperti semula pada 
awal berdirinya. Memiliki tanggung jawab sosial adalah 
dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada 
masyarakat. 
Berdasarkan keempat hal tersebut, maka dengan tidak 
beroperasinya usaha Penyewa selama lebih kurang 88 hari 
(3 bulan) mempunyai dampak bagi perusahaan, antara lain 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, kehilangan 
pelanggan, karyawan menjadi pengangguran, image dari  

                                       
       94 Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.14. 
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eksistensi perusahaan menurun, lambatnya pengembalian 
investasi bahkan akan merugi, dan sebagainya. 
Kondisi yang demikian harus memperoleh perlindungan 
hukum yang wajar, sehingga Penyewa tidak mengalami 
kerugian bisnis yang akan menghancurkan prospek 
bisnisnya di masa depan. Solusi hukum adalah Pemberi 
Sewa membayar segala kerugian materiil dan kerugian atas 
keuntungan yang diharapkan selama 88 hari. Hal ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban hubungan bisnis. 
Lari dari tanggung jawab hukum bukanlah jiwa pebisnis 
yang sejati. Senang melihat orang hidup susah, dan susah 
melihat orang hidup senang adalah sikap yang tidak terpuji 
dalam etika bisnis. 
Dalam kesimpulannya Tan Kamello mengatakan :95 
Bahwa hubungan antara Pemberi Sewa dengan Penyewa 
termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya 
hukum kontrak. Pertanggungjawaban para pihak dapat 
dimintakan melalui wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum. Pertanggungjawaban bukan saja terhadap para 
pihak dalam kontrak tetapi juga terhadap orang-orang yang 
merupakan bawahan atau suruhan salah satu pihak dalam 
kontrak. Dalam hukum kontrak, asas kepatutan merupakan 
tonggak yang memiliki peran dan fungsi antara lain 
menambah atau mengenyampingkan isi perjanjian. Secara 
ekonomis, fungsi kontrak adalah untuk meningkatkan nilai 
dan mencari keuntungan dari modal yang diinvestasikan. 
 

Berdasarkan sengketa tersebut di atas meskipun PT.Plaza 

Indonesia Realty, Tbk menolak memberikan ganti rugi kepada 

PT.Istana Noodle House atas dasar isi perjanjian di mana dalam 

perjanjian tersebut, PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk. Telah  

                                       
       95 O.C.Kaligis, Op.Cit., hal.281. 
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melepaskan dirinya dari segala tanggung jawab dan kewajiban. 

Akan tetapi, pembebasan diri atas semua tanggung jawab, terhadap 

suatu kejadian yang dibuat baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja adalah hal yang tidak patut. Hal ini dikuatkan oleh 

keterangan ahli dari Tan Kamello tersebut di atas. Sebab di atas 

perjanjian terdapat asas pokok yang tidak dapat diabaikan, yaitu 

asas kepatutan. Sehingga adalah suatu hal yang tidak patut, apabila 

suatu perjanjian dibuat dengan membebaskan segala kewajiban 

pihak lain dalam hal ini PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk. 

 

C. Putusan Peradilan 

1. Kasus Water Park Perumahan Bumi Asri: Konfrontasi  

Hukum Perdata, Administrasi Negara dan Pidana dalam 

Perubahan Peruntukan Tanah 

a. Posisi Kasus 

Ini adalah sebuah kasus perlawanan warga (konsumen 

perumahan) komplek Bumi Asri Medan terhadap rencana 

pengalihan fungsi Fasiltas Umum (Fasum) sebuah lapangan 

bola, berukuran sekitar 1.5 Ha, yang berada di dalam komplek 

perumahan tersebut oleh pihak pengembang yakni PT. Asri 

Pembangun Catur Karya Cipta (selanjutnya disebut PT Asri) . 

Mayoritas warga mendalilkan bahwa rencana pengalihan 

fungsi Fasilitas umum (fasum) menjadi wahana rekreasi air  
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(selanjutnya disebut water park) oleh PT Asri telah 

menyimpang dari peruntukan awalnya. Konflik ini mulai 

merebak di kuartal pertama tahun 2010 dan sampai saat ini 

belum menemukan penyelesaiannya. Selama kurun waktu 3 

(tiga) tahun terakhir telah digelar dua perkara terpisah di 

peradilan formal Indonesia, yakni sebuah gugatan perdata 

antara warga (Isran Yogie dkk) dan PT Asri  serta sebuah 

gugatan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) antara PT Ari 

dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota 

Medan. Dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri (PN) Medan96, Isran Yogie dkk dimenangkan oleh 

Majelis Hakim perkara tersebut dan memvonis bahwa PT Asri 

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige 

daad) dan menyatakan bahwa lapangan sepakbola pada 

perumahan Bumi Asri adalah lapangan umum untuk selama-

lamanya. Namun dalam putusan Banding, Pengadilan Tinggi 

(PT) Medan membatalkan putusan PN Medan dan 

memenangkan PT Asri. Saat ini, kedua belah pihak sedang 

menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Untuk perkara yang disidangkan di PTUN Medan 

terkait penolakan Dinas TRTB Kota Medan mengeluarkan Surat 

Izin Mendirikan Bangunan (SMB) yang diajukan PT Asri, di  

                                       
       96 Perkara No.85/Pdt.G/2011/PN Medan 
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tingkat pertama, PT Asri dinyatakan kalah, namun di tingkat 

banding dan kasasi, PT Asri dinyatakan menang melalui vonis 

pembatalan Surat Kepala Dinas TRTB Kota Medan 

No.426.24/3696 tangal 12 Oktober 2010 dan memerintahkan 

Dinas TRTB Kota Medan untuk menerbitkan SIMB sesuai 

dengan permohonan PT Asri. Putusan MA yang memenangkan 

PT Asri di tataran empiris tidak dapat dieksekusi karena 

sampai kasus ini dituliskan  Dinas TRTB Kota Medan tidak 

merespon vonis MA tersebut disebabkan masih adanya 

perlawanan warga dalam bentuk pengaduan ke kepolisian 

daerah Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana badan 

hukum yang menyelenggarakan  pembangunan perumahan dan 

kawasan pemukiman. 

b. Kronologi Kasus 

Awal tahun 2010,  sejumlah warga perumahan Bumi Asri 

Medan, yang berlokasi di Kecamatan Helvetia, Medan 

mendadak sontak terkejut dengan isu yang merebak di 

kawasan perumahan tersebut terkait akan dibangunnya water 

park oleh PT Asri97, sang pengembang di atas tanah yang  

                                       
       97  Dalam salah satu iklan di dunia maya ditemukan sepenggal kalimat 
terkait PT Asri seperti di bawah ini: “Having real or estate problems? Call 
Asri Pembangunan Catur Karya Cipta PT. Asri Pembangunan Catur Karya 
Cipta PT will be able to help you with all your real or estate needs. Asri 
Pembangunan Catur Karya Cipta PT serves the Medan area.” 
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selama ini dijadikan tempat atau lapangan bermain bola warga, 

khususnya anak-anak dan remaja di komplek perumahan itu. Di 

dalam sebuah brosur yang dikeluarkan oleh PT Asri yang 

disebarkan ke warga dituliskan:  

“Medan Water park adalah wahana rekreasi air yang akan 
dibangun di komplek Perumahan Bumi Asri Medan dengan 
maksud memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya 
tempat rekreasi yang menarik dan representatif di Medan. 
Konsep perencanaan Medan Water park  tetap berpegang 
pada prinsip bahwa kawasan hunian harus tetap nyaman 
karena Medan Water Park dibangun dengan 
mempertimbangkan tata letak (lay out) wahana 
permainannya dan tidak mengganggu ketertiban 
masyarakat karena di-back up tenaga security yang terlatih. 
Medan Water Park akan memberikan beberapa manfaat 
seperti: a. menjadikan perumahan Bumi Asri salah satu ikon 
tujuan wisata di kota Medan. b. membuka lapangan kerja 
baru. c. Meningkatkan keinginan masyarakat untuk 
berinvestasi sehingga akan menumbuhkan nilai ekonomi di 
sekitar Komplek Bumi Asri. d. bagi pemerintah kota Medan 
bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari 
retribusi. e. Nama perumahan Bumi Asri akan semakin 
dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya terbatas di kota 
Medan. f. Memberikan nilai tambah bagi warga perumahan 
Bumi Asri karena akan meningkatkan harga jual rumah 
sekaligus menambah gengsi perumahan Bumi Asri.” 

 

Bersamaan dengan beredarnya brosur tersebut, PT Asri 

melalui surat yang ditandatangani Direktur Utamanya, Dulang  

                                                                                     
http://id.zipleaf.com/Companies/Asri-Pembangunan-Catur-Karya-Cipta-
PT  
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Martapa mengundang warga untuk menghadiri acara doa 

selamatan atas persiapan pembangunan “Medan Water Park”. 

Umumnya warga tidak menghadiri acara tersebut dan 

sebaliknya menyampaikan surat keberatan pembangunan 

wahana rekreasi air tersebut. Surat keberatan tertanggal 29 

Maret 2010 tersebut dibalas oleh PT Asri seminggu sesudahnya 

dengan menyampaikan 4  (empat) butir penjelasan: 1. Bahwa 

pengertian fasilitas umum di kompleks perumahan Bumi Asri 

bukanlah hanya untuk warga perumahan saja, tetapi juga untuk 

masyarakat umum. 2.  Kami tidak pernah menjanjikan 

pembangunan fasilitas umum berupa Gedung Sekolah dan 

Klinik seperti yang Bapak sampaikan baik dalam brosur 

penjualan ataupun dalam site plan projek. 3. Pembangunan 

Water Park yang akan kami laksanakan merupakan 

pengembangan dari fasilitas kolam renang yang sudah ada dan 

pembangunan tetap sesuai dengan ketentuan dan persyaratan 

yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang. 4. Proyek 

Water Park ini dibangun dengan konsep tempat tujuan wisata 

yang dipadukan dengan komplek perumahan dan tetap 

berpegang pada prinsip bahwa kawasan hunian harus tetap 

nyaman dan mempertimbangkan tata letak (lay out) fasilitas  
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permainannya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan 

ketenangan masyarakat kompleks perumahan.98 

Kasus ini cepat merebak menjadi sengketa terbuka dan 

melibatkan pihak ketiga untuk menengahinya. Tanggal 27 April 

2010, Komisi D DPRD Kota Medan mengundang pihak-pihak 

untuk mendengar, membicarakan dan menyelesaikan kasus ini. 

Dalam pertemuan tersebut dicapai 4 (empat) kesimpulan 

yakni: 1. Agar Dinas TRTB Kota Medan meneliti secara jernih 

dan teliti RSSW yang diterbitkan pada pertama sekali 

pembangunan perumahan Bumi Asri. 2. Agar Dinas TRTB Kota 

Medan tidak memproses izin permohonan pembangunan 

Water Park yang diajukan PT Asri. 3. Pembangunan yang telah 

dilaksanakan oleh pengembang, agar dihentikan dan 4. Kepada 

pengembang diharapkan untuk membersihkan material yang 

ada di lokasi rencana bangunan.99 

Medan, (beritasumut.com),– Warga yang bermukim di 
Perumahan    Bumi Asri, Kelurahan    Cinta Damai, 
Kecamatan Medan        Helvetia, Kota  Medan, Sumatera 
Utara, menolak pembangunan      swimming pool dan     water 
park di fasilitas    umum (Fasum) yang       selama ini 
digunakan untuk      lapangan sepakbola.  Warga menilai, jika 
fasum       dialihfungsikan     menjadi    kepentingan     pihak  

                                       
       98 Surat PT Asri tertanggal 7 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua 
BKM Mesjid Al Muhajirin, Ketua STM Al Muhajirin, Ketua Bumi Asri Family 
Club (BAFC) dan Kepala Lingkungan VIII. 
       99 Resume Rapat Komisi D DPRD Kota Medan, tertanggal 27 April 2010 
yang ditandatangani oleh Wakil Ketua, Ir. Remon Simatupang Msc. 
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pengembang/developer merupakan tindakan penipuan. “Kita 
tidak setuju jika fasum dialihfungsikan dengan kepentingan 
lain, sebab dulu pun, warga mau membeli rumah di 
perumahan ini karena sudah satu paket dengan fasilitas 
umum seperti jalan, taman dan lapangan olahraga. Namun 
setelah rumah terjual, pihak developer bermaksud lain 
merubah master plan, ini kan merupakan penipuan,” terang 
Sofian Adami salah satu warga kepada Anggota Komisi D 
DPRD Medan Ir Ahmad Parlindungan Batubara dan Landen 
Marbun saat melakukan kunjungan ke Perumahan Bumi Asri. 
Sama halnya dengan Rusman, mewakili 400 KK dengan tegas 
menyampaikan penolakan pembangunan swimming pool di 
lapangan sepakbola. Untuk itu kepada Anggota DPRD Medan 
supaya mendukung perjuangan warga sesuai ketentuan yang 
berlaku. “Sesuai Perda No 3 Tahun 1997, bahwa fasum 
merupakan hak milik Pemko. Untuk itu, pihak developer tidak 
seenaknya merubah fasum termasuk ruang terbuka hijau 
(RTH) tanpa seizin pemerintah dan warga,” sebut Rusman 
seraya meminta Pemko Medan membongkar pagar seng yang 
dibangun pihak developer.100 

 

PT Asri kelihatan menolak hasil dengar pendapat dengan DPRD 

dan Dinas RTRB Kota Medan tersebut dan malahan mulai 

memagari lapangan bola tersebut dengan mendirikan pagar 

seng di sisi luar areal secara menyeluruh. Warga nampaknya 

tidak tinggal diam dengan perbuatan yang dilakukan 

pengembang ini. Pada suatu hari di bulan Mei 2010, sejumlah 

warga     melakukan pembongkaran seng tersebut. Tindakan ini  

 

                                       
       100 Beritasumut.com, 14 April 2010. 
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menyulut PT Asri melakukan pengaduan pengrusakan ke 

Kepolisian Kota Besar (Poltabes, sekarang disingkat dengan 

Polresta) Medan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 

jo 406 KUH Pidana. Singkat cerita, Polisi langsung turun ke 

lapangan dan melakukan penangkapan terhadap warga yang 

bernama Taufik. Hanya beberapa hari saja ditahan, Taufik 

dilepaskan setelah terjadi “perdamaian”101 dengan 

pengembang, PT Asri.  

Dalam surat perdamaian tersebut, Taufik menyatakan bahwa 

tidak akan mengulangi perbuatan pengrusakan pagar seng 

proyek Water Park, tidak lagi menghasut pihak lain untuk 

menghalangi pelaksanaan proyek, menjamin kemanan dan 

membantu PT Asri untuk mengumpulkan tanda tangan 

persetujuan warga pembangunan Water Park. Atas dasar surat 

perdamaian tersebut, Ir. Dulang Martapa, Direktur Utama PT 

Ira melayangkan surat pencabutan laporan pengaduan kepada 

Poltabes Medan.102 

 

                                       
       101 Menurut  Rus (nama disingkat) seorang tokoh yang mewakili warga, 
strategi “damai” itu hanya trick untuk melepaskan Taufik dari penahanan. 
Pada prinsipnya mereka jelas tidak setuju dengan rencana pembangunan 
Water Park. Dan kelak hal ini ditunjukkan melalui konsistensi mereka 
dalam mempertahankan pendirian ini  sampai saat studi ini dilakukan. 
Wawancara.  
       102 Surat PT Asri No.014/Dirut/APCKC/VI/0610, tertanggal 17 Juni 
2010. 



 

116 
 

 

 

 

 

 

Dalam catatan yang ditemukan, sebelum peristiwa 

pengrusakan pagar yang dilakukan Taufik, ternyata PT Asri 

telah mengajukan sebuah surat permohan SIMB pembangunan 

Water Park yang ditujukan kepada Walikota Medan cq. Kepala 

Dinas TRTB Kota Medan.103 Namun permohonan tersebut 

ditolak Dinas TRTB Kota Medan melalui surat bernomor 

426.24/396. Alasan penolakan tersebut adalah: 

1. Berdasarkan SIMB yang telah diterbitkan untuk perumahan 

Bumi Asri sesuai dengan Keterangan Situasi Bangunan 

(KSB) No.648/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 Oktober 

1998 bahwa peruntukan Lokasi yang dimohonkan PT Asri, 

seluas 15.043 m² adalah Fasilitas Umum. 

2. Dinas TRTB kota Medan telah menerima kunjungan 

langsung dan surat keberatan Warga Bumi Asri dengan 

agenda 650/1202 tanggal 5 April 2010 berkaitan dengan 

pembangunan pada lokasi yang dimohon. 

3. Permohonan PT Asri belum dapat diproses karena: a. sesuai 

Perda No.9/2002 tentang Retribusi IMB Pasal 8 poin a 

permohonan mendirikan bangunan ditunda apabila adanya 

surat permohonan penundaan akibat keberatan atas 

kegiatan tersebut dari pihak lain dengan sengketa tanah 

maupun    adanya    dampak  lingkungan.b. Sesuai Perda No.3  

                                       
       103 Surat No.426.24/0813/17.02/2010, tertanggal 1 April 2010. 
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tahun 1997 tentang kewajiban penyediaan prasarana 

lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi 

perusahaan pengembang perumahan di Kota Medan bahwa 

PT Asri wajib menyediakan lahan dan fasilitas 

umum/fasilitas sosial serta menyerahkannya kepada 

Pemerintah Kota.  

Dalam banyak berita yang ditemukan di media online, pihak PT 

Asri secara tegas menyatakan bahwa apa yang dikatakan warga 

soal peruntukan fasilitas umum untuk lapangan bola adalah 

tidak benar. Di bawah ini adalah salah satu dari bantahan 

tersebut 

PT APCKC Bantah Lahan 1,5 Ha untuk Lapangan 
Bola 

MedanBisnis – Medan . PT Asri Pembangunan Catur 
Karya Cipta (APCKC), developer perumahan Bumi 
Asri yang berlokasi di Kelurahan Cinta Damai, 
Kecamatan Medan Helvetia membantah pernyataan 
beberapa warga yang mengatakan, bahwa lahan 
seluas 1,5 hektare di lokasi perumahan tersebut 
digunakan sebagai lapangan bola.   Hal itu 
dikatakan Direktur Utama (Dirut) PT APCKC Dulang 
Martapa didampingi Kuasa Hukum Erfin J Lubis SH 
kepada wartawan, di Medan, Kamis (11/4). Dulang 
Martapa mengatakan, lahan itu adalah milik PT 
APCKC dan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan (SHGB) No 700 tanggal 12 Oktober 2009, 
jo Surat Ukur No 276/Cinta Damai 99 tanggal 28 
Juni 1999.  Dulang Martapa mengatakan, objek 
lokasi     itu    tidak     pernah  terdaftar pada instansi  
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berwenang sebagai fasilitas umum lapangan sepak 
bola dan objek lokasi tersebut tidak pernah dibiayai 
oleh APBD Pemko Medan dalam pemeliharaan dan 
perawatannya.104 
 

c. Argumentasi Hukum Para Pihak 

Penolakan SIMB yang diajukan oleh PT Asri  memicu badan 

hukum ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara Medan. Objek gugatan yang diajukan PT Asri adalah 

Surat Keputusan Kepala Dinas TRTB Kota Medan 

No.426.24/3696 tanggal 12 Oktober 2010 perihal Permohonan 

SIMB di komplek Perumahan Bumi Asri Kelurahan Cinta Damai 

Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Gugatan PT Asri ini 

diterima untuk diselesaikan di PTUN karena masih memenuhi 

tenggang waktu pengajuan gugatan (belum lewat 90 hari sesuai 

bunyi Pasal 5 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. 

UU No.51 tahun 2009.105 Selain itu Surat Keputusan tersebut 

merupakan penetapan tertulis (beschikking) yang diterbitkan 

oleh Pejabat TUN merujuk Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 

jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 tahun 2009  dan bersifat 

konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum 

bagi PT Asri sebagai tergugat. 

 

 
                                       
       104http://www.medanbisnisdaily.com 
       105 Gugatan didaftarkan di PTUN Medan pada tanggal 8 Pebruari 2011. 
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Adapun argumentasi hukum terpenting yang diajukan oleh PT 

Asri antara lain adalah: a. Lokasi yang diajukan PT Asri adalah 

terletak di atas sebidang tanah berdasar Sertifikat HGB No.700 

seluas 15.043 m² atas nama PT Asri berlokasi di jalan komplek 

Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia. 

b. Bahwa berdasarkan SIMB yang telah diterbitkan untuk 

perumahan Bumi Asri sesuai dengan Keterangan Situasi 

Bangunan (KSB) No.684/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 

Oktober 1998 bahwa peruntukan pada lokasi dimohon adalah 

fasilitas umum, sehingga hal tersebut di atas menjadikan dasar 

pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin mendirikan 

bangunan tersebut dikarenakan di lokasi perumahan Bumi Asri 

Medan belum adanya fasilitas umum seperti Water Park. c. 

Bahwa PT Asri telah melengkapi semua berkas yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan SIMB berbasis Perda Kota 

Medan No.9 Tahun 2002 tentang IMB, Perda No.17 tahun 2002 

tentang Peruntukan Penggunaan Tanah, Surat Keputusan 

Walikota Medan No.34 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 

tentang Pelaksanaan Perda Kota Medan No.9 Tahun 2002 dan 

Surat Keputusan Walikota Medan No.61 tahun 2002 tanggal 20 

September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda 

Kota Medan. d. Bahwa Dinas TRTB Kota Medan telah 

mengabaikan asas kecermatan atau Principle of Carefulness  
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yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus 

dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan 

mensyaratkan agar badan Pemerintahan sebelum mengambil 

suatu keputusan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan 

dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke 

dalam pertimbangannya. 

Dinas TRTB Kota Medan dalam jawabannya mengatakan 

bahwa: a. Gugatan PT Asri telah melebihi tenggang waktu 90 

hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. 

UU No.9 Tahun 2004. b. Bahwa PT Asri memohon IMB atas 

tanah yang terletak di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri 

Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia 

berdasarkan alas hak sertifikat HB No.700 Tanggal 12 Oktober 

1999. Dinas TRTB Kota Medan tidak dapat memproses surat 

permohonan IMB dari PT Asri dengan surat No.426.24/3669, 

tanggal 12 Oktober 2010 dengan alasan bahwa lokasi yang 

dimaksud sesuai SIMB yang telah diterbitkan untuk 

permohonan perumahan Bumi Asri sesuai dengan Keterangan 

Surat Bangunan (KSB) No.648/2523/17.02/273/1998 tanggal 

1 Oktober 1998 bahwa peruntukan pada lokasi yang dimohon 

adalah Fasilitas Umum dan adanya surat keberatan atas nama 

warga Bumi Asri dengan agenda surat No.650/1202 tanggal 5 

April 2010 atas pembangunan pada lokasi yang dimohon, dan  
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PT Asri disarankan agar menyerahkan lahan dan fasilitas 

maupun prasarana di Perumahan Bumi Asri kepada pihak 

pemerintah Kota Medan. 

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2002 tentang Retribusi IMB yang 

diatur pada Bab II Pasal 8 berbunyi: 1. Permohonan IMB 

ditunda apabila adanya surat permohonan penundaan akibat 

keberatan atas kegiatan mendirikan bangunan tersebut dari 

pihak lain dan berkaitan dengan terdapatnya dampak 

lingkungan bagi pihak lain; 2. Berdasarkan Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 1997 tentang Kewajiban Penyediaan Prasarana 

Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial bagi perusahaan 

pengembang perumahan di Kota Medan, bahwa PT Asri wajib 

menyediakan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta 

menyerahkannya kepada pemerintah kota Medan. 

PT Asri tidak mengindahkan keberatan warga Bumi Asri dan 

tidak merealisasikan fasilitas umum yang telah diterbitkan 

sesuai SIMB yang dijelaskan berdasarkan Keterangan Situasi 

Bangunan No.648/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 Oktober 

1998, dalam hal ini Dinas TRTB Kota Medan masih memberikan 

waktu kepada pihak PT Asri untuk meminta persetujuan warga 

Bumi Asri agar IMB yang dimohonkan dapat diproses.106 

                                       
       106 Menurut sejumlah informan, PT Asri telah menyertakan surat 
persetujuan warga dan melampirkan daftar nama-nama warga, namun 
kebanyakan dari warga itu fiktif. Berdasarkan hasil wawancara. 
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Salah satu dari dua saksi yang dihadirkan oleh Dinas TRTB Kota 

Medan, yakni Zain Nas menyatakan:  

“Keberatan atas pembangunan Water Park di perumahan 
Bumi Asi karena merasa kurang nyaman dan tidak ada 
tempat bermain bagi anak-anak. Zain Nas sudah tinggal di 
perumahan ini selama 12 tahun dan berjarak lebih kurang 
20 meter dari lokasi yang dimohonkan. Menurutnya, 
fasilitas umum tersebut seharusnya dibangun fasilitas 
pendidikan, kesehatan dan jogging track oleh 
pengembang.”107 

 
Majelis Hakim PTUN Medan yang menyidangkan kasus ini 

akhirnya memutuskan bahwa: a. berdasarkan uraian 

pertimbangan hukum yang telah diajukan berpendapat bahwa 

Surat Keputusan berupa penolakan permohonan SIMB yang 

diajukan oleh PT Asri dan diterbitkan oleh Dinas TRTB Kota 

Medan telah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan 

tersebut di atas dan oleh karena itu, Dinas TRTB Kota Medan 

telah menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan 

yang ada. b. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya 

keberatan dari masyarakat atau warga setempat yang ditujukan 

kepada PT Asri karena adanya permohonan SIMB dari PT Asri 

dapat dikategorikan sebagai salah satu adanya dampak 

lingkungan. c. Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa oleh 

karena    keberatan    dari  warga dikategorikan sebagai dampak  

                                       
       107 Putusan No.17/G/2011/PTUN-MDN, hal.22. 
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lingkungan dan menjadi salah satu alasan dasar dari Dinas 

TRTB Kota Medan untuk menerbitkan surat penolakan adalah 

telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. 

Majelis hakim dalam amar putusannya menolak gugatan PT 

Asri secara keseluruhan.108 

Putusan di tingkat pertama ini dibanding oleh PT Asri dan 

sekali ini keberuntungan berpihak kepada mereka. Majelis 

Hakim PT TUN Medan memenangkan PT Asri secara 

keseluruhan. Satu dasar terpenting yang dipakai Majelis Hakim 

tingkat PT.TUN Medan adalah adanya satu surat penarikan 

penolakan warga yang ditandatangani oleh 1. Kol (Purn). Dr 

HAH (Ketua BKIM Mesjid Al Muhajirin), 2. HMS (Ketua STM Al 

Muhajirin), 3. IR. BEP (Ketua BAFC) dan diketahui pula oleh SS 

(Kepala Lingkungan VIII, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan 

Medan Helvetia).  

Dengan ditarik dan dibatalkannya surat penolakan warga 

penghuni perumahan Bumi Asri, maka salah satu bukti berupa 

surat keberatan yang dibuat dan ditandatatangani sebelumnya 

dianggap tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak 

permohonan SIMB yang diajukan PT Asri.  Maka oleh karena 

itu,     unsur   mengenai     adanya    dampak    lingkungan berupa  

                                       
       108 Ibid. hal., 36 



 

124 
 

 

 

 

 

 

timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat 

dan/atau pemerintah tidak terpenuhi. Majelis Hakim PT.TUN 

selanjutnya menyatakan bahwa Putusan PTUN Medan telah 

salah dan keliru dalam  menerapkan hukum tersebut dan oleh 

karena itu, putusan No.17/G/2011/PTUN-MDN tangal 23 Mei 

2011 harus dibatalkan.109  

Sebenarnya tak lama setelah gugatan PTUN PT Asri terhadap 

Dinas TRTB Kota Medan didaftarkan di PTUN Medan, warga 

perumahan Bumi Asri juga mengajukan gugatan perdata 

terhadap PT Asri ke PN Medan.110 Menurut Rus, informan kunci 

kasus ini, mereka sama sekali tidak mengetahui sejak awal jika 

Dinas TRTB Kota Medan digugat oleh PT Asri di PTUN Medan. 

Mereka baru tahu setelah  dimintakan sebagai saksi di PTUN 

oleh Dinas TRTB.111  

Warga perumahan Bumi Asri mendasarkan gugatan perdatanya 

kepada status mereka sebagai konsumen perumahan yang telah 

membeli tanah dan rumah di komplek perumahan Bumi Asri 

sebagaimana yang tertuang di dalam site plan maupun SIMB 

dan KSB yang diterbitkan oleh Dinas TRTB Kota Medan  

No.648/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 Oktober 1998.  

                                       
       109 Putusan No.143/B/2011/PT TUN-MDN, hal. 13. Putusan ini 
akhirnya diperkuat lagi oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No.122.K/TUN/2012. 
       110 Gugatan didaftarkan ke PN Medan tanggal 23 Pebruari 2012.  
       

111
 Berdasarkan hasil wawancara. 
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Namun fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan untuk 

fasilitas pendidikan, perbelanjaan, kesehatan, Play Group, Play 

Ground, pertamanan ternyata sama sekali tidak pernah 

dibangun oleh PT Asri. Atas dasar itu, warga akhirnya 

menggunakan lahan tersebut untuk lapangan sepakbola.  

Fakta bahwa kemudian PT Asri ingin membangun water park di 

atas lapangan sepakbola tersebut adalah sebuah penyimpangan 

hukum. Apalagi jika dilihat SIMB dan KSB  yang diterbitkan oleh 

Dinas RTRB Kota Medan di atas, tertera bahwa lahan tersebut 

berstatus sebagai utility atau fasilitas umum. Pemagaran yang 

dilakukan oleh PT Asri sudah bisa dikategorikan sebagai 

perbuatan melawan hukum menurut perwakilan warga yang 

melakukan gugatan. 

Dalam tafsir tentang fasilitas umum, pihak PT Asri menyatakan 

bahwa fasilitas umum yang diterangkan dalam KSB 

No.648/2523/17.02/273/1998 tertanggal 1 Oktober 1998 

yang diterbitkan oleh Dinas TRTB Kota Medan adalah fasilitas 

umum dalam arti sarana lingkungan perumahan atau fasilitas 

penunjang yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan 

dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di 

komplek perumahan Bumi Asri, bukan objek tanah fasilitas 

umum yang dikuasai negara, yang pemeliharaan dan 

perawatannya dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh  
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  PT Asri juga 

mengatakan bahwa fasilitas umum dalam KSB tersebut adalah 

fasilitas umum dalam arti sarana lingkungan perumahan Bumi 

Asri yang selama ini belum terlaksana pembangunannya akibat 

ketiadaan dana dari PT Asri. 

Tentang tudingan bahwa PT Asri telah melakukan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad), Majelis Hakim mencoba 

membahasnya dari sudut ketentuan perundang-undangan dan 

doktrin. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, 

suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-

unsur sebagai berikut: a. ada perbuatan hukum, b. ada 

kesalahan, c. Ada kerugian dan d, ada hubungan kausal. 

Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi putusan dalam perkara 

Lindenbaum vs Cohen, Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 

Januari 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria 

perbuatan melawan hukum, yaitu: 1. Bertentangan dengan 

kewajiban hukum si pelaku, 2. Melanggar hak subjektif orang 

lain. 3. Melanggar kaidah tata susila. 4. Bertentangan dengan 

asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya 

dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga 

masyarakat atau terhadap orang lain. 
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Majelis Hakim PN Medan juga mempertimbangkan amar 

putusan PTUN Medan terkait penolakan untuk mengeluarkan 

SIMB PT Asri untuk pembangunan water park. Amar putusan 

tersebut dijadikan salah satu bukti oleh pihak warga yang 

menggugat. Dan berdasarkan sidang lapangan (sidang 

ditempat), majelis Hakim telah melihat bukti-bukti melalui 

pemagaran yang dilakukan PT Asri dan berkesimpulan bahwa 

perbuatan PT Asri telah melanggar hak subjektif orang lain dan 

melanggar kaedah tata susila, bertentangan dengan asas 

kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya 

dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda 

orang lain sehingga perbuatan PT Asri dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam amar putusannya, 

PN Medan mengabulkan gugatan warga sebahagian, 

menyatakan PT Asri telah melakukan perbuatan hukum dan 

menyatakan lapangan sepak bola pada perumahan Bumi Asri 

adalah lapangan fasilitas umum untuk selama-lamanya. 

Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan 

bahwa judex factie, PN Medan dalam pertimbangan hukumnya 

telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. 

Sebab PT Asri melakukan pemagaran bukan di atas areal 

fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan KSR yang diterbitkan oleh Dinas TRTB kota  
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Medan. Melainkan, PT Sri melakukan pemagaran di atas haknya 

yaitu lokasi/objek tanah seluas 8000 m² yang terletak di 

komplek perumahan Bumi Asri yang merupakan bagian dari 

luas tanah 15.043 m² sebagaimana yang tersebut dalam 

Sertifikat HGB No.70 tanggal 12 Oktober 1999 jo. Surat Ukur 

No.276/Cinta Damai/99 tanggal 26 Juni 1999 terdaftar atas 

nama PT Asri. 

Oleh karena itu, apa yang dinyatakan dalam pertimbangan 

hukum majelis PN Medan tentang telah terjadinya perbuatan 

melawan hukum oleh PT Asri adalah keliru dalam pandangan 

Majelis Hakim Banding PT Medan.  PT Asri selaku developer 

Perumahan Bumi Asri merencanakan membangun water park 

di atas lokasi/obyek tanah kepunyaan hak PT Asri, tidak di atas 

lapangan sepakbola melainkan di atas lokasi/objek tanah seluas 

8000 m², sekaligus guna memenuhi kewajiban penyedia 

prasarana lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Perda 

Medan No.3 tahun 1997 tentang Kewajiban Penyedia Prasarana 

Lingkungan, Utilitas Umum, Fasilitas Sosial bagi Perusahaan 

Pengembang Perumahan di Kota Medan. 

Terkait terminologi fasilitas umum yang sering disebut-

sebutkan pihak warga, menurut Majelis Hakim PT Medan juga 

dipandang keliru. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No.1 tahun 1997 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,  
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Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial termuat definisi bahwa 

fasilitas sosial yaitu fasilitas yang  dibutuhkan masyarakat 

dalam lingkungan pemukiman yang meliputi fasilitas 

kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, 

rekreasi/budaya, olahraga dan taman bermain.  Sementara 

makna fasilitas/utilitas umum adalah bangunan yang 

dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan terdiri dari 

sarana air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, 

halte angkutan umum/ bis shelter, sarana kebersihan, bak 

sampah, pemadam kebakaran dan ketentuan yang sejenis.112  

                                       
       112 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, 
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas 
Sosial, termuat definisi akan fasilitas sosial, yaitu ; fasilitas yang 
dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi 
fasilitas : kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, 
rekresi/ budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah & pelayanan 
umum serta pemakaman umum. Sedangkan Prasarana lingkungan 
meliputi jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan 
air hujan serta utilitas umum terdiri dari Jaringan air bersih, jaringan 
listrik, jaringan gas, jaringan telepon, kebersihan/pembuangan sampah 
dan pemadam kebakaran.Kebutuhan akan fasilitas sosial ini satu sama 
lainnya akan berbeda dan sangat tergantung pada minimal jumlah 
penduduk pendukung yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas sosial. 
Menurut UU RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Paragraf 3  Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum Pasal 47: (1)  Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
setiap orang, (2)  Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan, (3)  
Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus 
memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan 
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Dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas Majelis 

Hakim PT Medan melalui putusannya membatalkan putusan PN 

Medan tertanggal 18 Oktober 2011 No.85/Pdt.G/2011/PN-

Medan.113 

d. Beberapa Perkembangan Pasca Gugat-Gugat di PT dan PN 

Satu tahun setelah pertempuran hukum di dua institusi 

pengadilan yang berbeda (PTUN dan Pengadilan Negeri), tidak 

ada tanda-tanda apakah  Dinas TRTB Kota Medan akan 

merespon putusan MA terkait pemberian SIMB untuk 

pembangunan Water Park. Sebaliknya, Dinas TRTB Kota Medan 

mengeluarkan sebuah surat yang mengejutkan PT Asri. Isi surat 

tersebut berjudul Pemberhentian Kegiatan Pelaksanaan 

Pekerjaan Pembangunan Water Park Tanpa SIMB Jln Kompl. 

Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia.  

Secara lengkap isi surat tersebut berbunyi:114 

 

 

                                                                                     
jumlah rumah; b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum 
dan lingkungan hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum,  (4)  Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang 
telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada 
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
       113 Putusan PT Medan No.174/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 10 
Agustus 2012. Para warga (penggugat) kemudian mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung RI. Sampai saat ini putusan atas kasus ini belum keluar. 
       

114
 Surat Dinas TRTB Kota Medan. 
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Dengan hormat, 

Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan jo. Peraturan 
Daerah No.9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan, Peraturan Walikota Medan No.41 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah Kota Medan 
No.5 Tahun 2012 jo Surat Keputusan Walikota No.34 Tahun 
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.9 
Tahun 2002. 

Bahwa Saudara sedang melaksanakan kegiatan 
pelaksanaan pekerjaan pembangunan Water Park tanpa 
Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemerintah 
Kota Medan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami 
perintahkan kepada saudara untuk menghentikan segala 
kegiatan pekerjaan pembangunan Water Park yangberlokasi 
di Komplek Bumi Asri, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan 
Helvetia. 

Demikian disampaikan agar saudara mematuhi dan 
melaksanakannya, apabila tidak melaksanakannya akan 
dikenakan penindakan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan tersebut di atas. 

 
    Kepala Dinas TRTB 

Kota Medan, 
     Ir. Sampoerno, 

MT. 
 

Satu hari setelah surat itu dilayangkan ke PT Asri, mereka 

langsung mengeluarkan surat balasan namun bukan diajukan 

ke Dinas   TRTB    Kota   Medan melainkan langsung ke Walikota  
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Medan.115 Surat tersebut berisi permohonan perlindungan 

hukum yang ditujukan PT Asri kepada walikota Medan atas 

sikap dinas TRTB Kota Medan yang tidak melaksanakan 

eksekusi atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 

No.122.K/TUN/2012 tanggal 17 April 2012.  Menurut PT Asri 

penolakan Dinas TRTB Kota Medan untuk mengeluarkan SIMB 

yang diajukan telah merugikan kepentingan hukum PT Asri.  

Walikota Medan tidak mengindahkan surat permohonan 

perlindungan hukum tersebut. Sebaliknya, Dinas TRTB Kota 

Medan memberikan peringatan untuk memberhentikan 

pekerjaan mendirikan bangunan tanpa/menyalahi SIMB serta 

meminta untuk membongkar sendiri bangunan yang sudah 

dikerjakan.  Kepada PT Asri diberikan waktu 2 x 24 jam untuk 

melakukan pembongkaran dengan segala risiko dan kerugian 

jika tidak diindahkan.116 

Di lapangan kelihatan surat-surat resmi dari Dinas TRTB Kota 

Medan    tidak    digubris. Ini  bisa dilihat dari terus berlanjutnya  

 

                                       
       115 Surat tersebut juga ditembuskan  ke sejumlah pejabat publik dan 
instansi pemerintah, termasuk antara  lain, Presiden RI, Ketua MA RI, 
Ketua DPR RI dan lain-lain.  
       116 Sebuah surat lainnya yang dilayangkan ke PT Asri berasal dari 
Camat, Kecamatan Medan Helvetia. Surat tersebut meminta PT Asri untuk 
menghentikan pembangunan Water Park di areal fasilitas umum Bumi 
Asri.  
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aktivitas pembangunan water park. Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) yang hampir tiap hari datang ke lokasi projek sama 

sekali tidak melakukan upaya pencegahan. Pagar seng yang 

dibangun oleh PT Asri untuk menutupi aktivitas pembangunan 

water park  masih terus berdiri tegak. Seorang warga berinisial 

SS menyatakan tugas dari Satpol PP jadi terbalik. Bukan 

menegakkan aturan yang ada melainkan seolah-olah menjadi 

petugas keamanan pembangunan water park tersebut. “Tiap-

tiap datang mereka hanya duduk-duduk di sekitar projek 

pembangunan water park,” lanjutnya.117 

Kasus ini semakin hari semakin tidak menemui penyelesaian 

yang tuntas. Sejumlah warga yang sejak awal berjuang 

melaporkan direktur PT Asri ke Kepolisian Daerah Sumatera 

Utara. Proses penyelidikan sudah dimulai  dengan melakukan 

pemanggilan sejumlah     saksi. Sekali     ini warga memakai 

dalil-dalil hukum yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan    Kawasan Pemukiman. Penyidik 

memakai Pasal 144 sub pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 

tersebut     yakni tentang      dugaan adanya tindak pidana 

Badan     Hukum       yang      menyelenggarakan     pembangunan  

 

 

                                       
       117 Berdasarkan hasil wawancara. 
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perumahan dan kawasan pemukiman melalui pengalihfungsian 

prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.118 

2. Kasus Perumahan Taman Setia Budi Indah: Putusan Fiktif 

Negatif atas Perubahan Peruntukan Tanah  

a. Posisi Kasus 

Sengketa ini menyangkut hukum administrasi (tata usaha) 

negara. Pihak yang berperkara adalah PT Ira Widia Utama 

(selanjutnya disebut PT Ira), diwakili oleh Direktur Utamanya 

Ir. Dulang Martapa melawan Pemerintah Indonesia cq Walikota 

Medan. Gugatan terkait tidak adanya respon Walikota Medan 

terhadap surat PT Ira No.048/Dirut/IWU/MDN/0808 di atas 

judul Permohonan Peruntukan Atas Lokasi Tanah Seluas 36.660 

m² yang berlokasi di Komplek Taman Setia Budi Indah  

                                       
       118 Surat Panggilan sebagai saksi kepada Drs.ZN. Pasal 144 UU No.1 
Tahun 2011 berbunyi: Badan Hukum yang menyelenggarakan 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang 
mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya. 
Pasal 162 UU No.1 Tahun 2011 berbunyi: “(1) Dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Badan 
Hukum yang: a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual 
satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau 
c. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1). (2) Selain pidana bagi 
badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus badan 
hukum dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun.” 
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(selanjutnya disebut Komplek Tasbi), diajukan kepada Walikota 

Medan tertanggal 6 Agustus 2008.  

Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Medan tanggal 16 Desember 2008 (lebih kurang 4 bulan dari 

tanggal permohonan yang diajukan ke Walikota Medan). Dalam 

Putusan di tingkat pertama, Majelis Hakim yang dipimpin oleh 

M.Ilham Lubis SH, dengan anggota Irna SH.MH dan Elfiany SH 

MKn memenangkan PT Ira seluruhnya  dan mengatakan 

tindakan Walikota Medan yang tidak memproses permohonan 

PT Ira atas surat No.048/Dirut/IWU/MDN/0808 tertanggal 6 

Agustus 2008 perihal permohonan perubahan peruntukan 

adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya 

memerintahkan Walikota Medan untuk memproses 

permohonan PT Ira atas surat tersebut perihal permohonan 

perubahan peruntukan.  

Walikota Medan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) 

TUN. Dalam tingkat ini, Majelis Hakim PT TUN yang diketuai 

H.Arpani Mansur SH.MH dan DR.Santer Sitorus SH.M.Hum dan 

DR. Irfan Fachrudin SH.CN, masing-masing sebagai anggota, 

memutuskan menerima permohonan banding Walikota Medan 

namun menguatkan Putusan Majelis Hakim PTUN  
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No.86/G/G/2008/PTUN-MDN dan menghukum Walikota 

Medan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan. 

Kekalahan di tingkat banding tidak menyurut Walikota Medan 

untuk melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun lagi-lagi 

dalam peradilan tingkat ketiga ini Majelis Hakim Agung yang 

dipimpin oleh DR.  Imam Soebechi SH.MH dan Dr.H. Ahamad 

Sukardja SH  dan Marina  Sidabutar SH.MH, melalui putusan 

tertanggal 30 Juni 2010 menolak  permohonan kasasi Walikota 

Medan dan menghukum Walikota untuk membayar biaya 

perkara.  Hal yang sama juga akhirnya diputus Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali (PK)  (yakni Prof.Dr. Paulus E.Lotolung SH 

(Ketua), Yulius SH.MH dan Dr. H. Supandi SH.M.Hum (masing-

masing sebagai anggota). Menolak permohonan PK  Walikota 

Medan dan menghukumnya untuk membayar ongkos perkara. 

Putusan PK ini dbuat dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah 

Agung tanggal 28 November 2011. 

b. Kronologi Kasus 

PT Ira119,  sebuah pengembang proyek perumahan yang cukup 

maju di kota Medan,  pada awal bulan Agustus 2008   

                                       
       119 PT. Ira Widya Utama pada awal berdiri adalah perusahaan yang 
berbentuk perseroan komanditer dengan nama CV. Ira Corporation, yang 
berdiri pada tanggal 17 April 1972 dengan beralamatkan Jalan Pahlawan 
No. 52 Medan. Pada mulanya CV. Ira Corporation hanya bergerak di bidang 
usaha “general contractor”, dengan mengutamakan pekerjaan 
pembangunan dan pemeliharaan bangunan-bangunan, jalan, dan seluruh 
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melayangkan satu surat permohonan perubahan peruntukan 

atas sebuah lokasi tanah seluas 36.660 m² yang berlokasi di 

Komplek Tasbi. Menurut BU, salah seorang konsultan hukum  

internal PT Ira, perubahan peruntukan ini adalah hasil Rapat 

Umum Pemegang Saham, yang melihat adanya peluang 

investasi perumahan yang lebih menjanjikan di salah satu 

komplek perumahan menengah ke atas ini.120 

 Di dalam dokumen gugatan yang diajukan ke PTUN tidak jelas 

perubahan peruntukan yang dimaksud oleh PT Ira. Namun,  

                                                                                     
irigasi. Oleh karena kegiatan diperluas, maka CV. Ira Corporation diubah 
menjadi PT. Ira Corporation pada tanggal 22 Februari 1983 yang 
berkedudukan di Jalan Bukit Barisan Dalam No. 15 Medan. Perubahan 
tersebut dilakukan dihadapan Notaris Sundari Siregar, SH. Setelah berganti 
nama, karyawan dan karyawati PT. Ira Corporation bertambah menjadi 51 
orang. Dikarenakan arti corporation sama dengan perseroan terbatas, 
maka nama PT. Ira Corporation diubah menjadi PT. Ira Widya Utama sejak 
tanggal 17 Juni 1983 yang beralamatkan di Jalan Multatuli No. 9-12 Medan. 
Perubahan ini dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, SH dengan akte 
No. 29 tertanggal 17 Juni 1983 bertempat di Medan, dan disetujui oleh 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 26 Juli 1983 dengan 
daftar keputusan No. C2 5149, HT, 01.01, Th 83, dan dapat dilihat pada 
berita Negara Republik Indonesia No. 955-1983. Lebih lanjut lihat 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 
123456789/19869/4/Chapter%20II.pdf 
       120 Berdasarkan hasil wawancara.  Merujuk pada akte Notaris Sundari 
Siregar, per 1983, komposisi saham di perusahaan ini mayoritas dipegang 
oleh Yopie Sangkot Batubara. Rinciannya adalah sbb.: Adapun susunan 
pemegang sahamnya sebagai berikut : Yopie Sangkot Batubara 7.803 
lembar saham , Abdullah Sony Batubara 2.350 lembar saham , Indira 
Marwanti 2.350 lembar saham , Putri Kemala Sari 2.350 lembar saham , 
T.R. Bulan Nasution 50 lembar saham , Jumlah 14.903 lembar saham  

http://repository.usu.ac.id/


 

138 
 

 

 

 

 

 

menurut salah seorang kuasa hukumnya BU, hal ini disebabkan 

saat penyusunan dan pengajuan gugatan tersebut ke PTUN 

Medan, mereka belum dilibatkan. Menurutnya, PT Ira 

bermaksud melakukan alih fungsi lahan dari Pusat Lingkungan 

menjadi bangunan perumahan.121 Informasi yang terakhir ini, 

jika diuji dengan surat dukungan yang dikeluarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota Medan sangat sinkron 

dan sejajar karena di dalam surat dukungan tersebut tertulis 

bahwa surat ini  ditujukan untuk mendukung  rencana 

pembangunan rumah tinggal di atas tanah yang dipersoalkan. 

PT Ira mengatakan dalam dasar gugatannya bahwa perubahan 

peruntukan tersebut dikarenakan di lokasi perumahan Tasbi 

telah terbangun fasilitas-fasilitas yang serupa dengan pusat 

lingkungan, yaitu: a. Setiabudi Country Club yang terdiri dari: 

kolam renang, lapangan tennis 2 line, driving range & Green Tee, 

lapangan serba guna, areal parkir dan areal taman dan 

penghijauan; b. Fasilitas olahraga, terdiri dari: lapangan tenis 

dan kolam renang, lapangan sepakbola, lapangan rumput 

serbaguna, fasilitas latihan sepakbola, lapangan basket dan 

bulu tangkis; c. Fasilitas perniagaan/perdagangan dan 

perkantoran yang tersebar yaitu, swalayan, pertokoan, 

perkantoran,     rumah     makan    /restauran,     salon,    fasilitas  

                                       
       121 Berdasarkan hasil wawancara.  
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perbankan; d. Fasilitas pendidikan yaitu, SLTP Negeri I di Blok 

IX, TK Mahrani, Tempat pendidikan Agama (TPA) di Komplek 

Mesjid Al Mushabbihin; e. Fasilitas kesehatan berupa poliklinik 

di komplek Mesjid Al Mushabbihin, f. Fasilitas peribadatan, 

yakni Mesjid Al Mushabbihin dan Mesjid Al Arif, f. Fasilitas 

penghijauan yang tersebar yaitu: jalur hijau sepanjang sungai 

Batuan yang membelah Projek Tasbi dan taman-taman yang 

tersebar di seluruh komplek perumahan.122 

Perubahan peruntukan ini menurut PT Ira setidaknya akan 

menimbulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) dampak positif 

yakni: 1. Tersedianya lapangan kerja baru, 2. Kontribusi atas 

penerimaan untuk daerah dengan dimohonkannya Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lainnya dan 3. Nilai 

ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya karena adanya 

penambahan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

Untuk memperkuat permohonan perubahan peruntukan tanah 

tersebut, PT Ira juga sudah mendapatkan dukungan dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui 

sebuah surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Ira No. 

640/6290 tertanggal 16 September 2008, perihal Dukungan  

 

                                       
       122 Dokumen Putusan PTUN No. 86/G/2008/PTUN-Medan.hal. 4 sd/6. 
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Terhadap Pembangunan Rumah Tempat Tinggal di Lokasi 

Pusat Lingkungan Tasbi. 

Walikota Medan tidak bergeming sedikitpun untuk merespon 

surat permohonan PT Ira tersebut. Dengan merujuk kepada 

Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang 

PTUN, yang secara lengkap berbunyi: 

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 

mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi 

kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan 

Keputusan Tata Usaha Negara; 

2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 

mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan 

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut 

dianggap telah menolak keputusan yang dimaksud; 

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan tidak menentukan jangka waktu yang 

dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka 

waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

bersangkutan telah mengeluarkan keputusan penolakan. 
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PT Ira mendalilkan sudah terjadi penolakan atas surat 

permohonan yang mereka ajukan. Keputusan penolakan ini 

menurut PT Ira telah merugikan kepentingan mereka, 

utamanya dari sisi kepastian dan perlindungan hukum.  

c. Argumentasi Hukum Para Pihak 

Kuasa Hukum Walikota Medan dalam eksepsinya menyatakan 

bahwa gugatan PT Ira tersebut kabur atau tidak jelas (obscure 

libel) dengan argumentasi bahwa PT Ira tidak secara tegas 

mengemukakan aturan hukum mana yang telah dilanggar 

Walikota Medan baik itu berupa pelanggaran terhadap suatu 

perundang-undangan ataupun pelanggaran terhadap suatu 

Peraturan Pemerintah ataupun pelanggaran terhadap suatu 

Peraturan Daerah (Perda). Demikian juga halnya bahwa 

gugatan PT Ira terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan 

b UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004, juga tidak jelas 

menunjukkan asas-asas mana yang dilanggar walikota dalam 

konteks ini. Pasal 53 ayat (2) yang dimaksud oleh PT Ira dalam 

kasus ini hanyalah berupa kualifikasi tentang adanya unsur 

pelanggaran untuk mengajukan secara peradilan administratif 

(PTUN). 

Lebih lanjut Walikota Medan mengatakan bahwa meskipun PT 

Ira mendalilkan berbagai fasilitas yang tersedia di Komplek  
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Tasbi, namun tidak ada terlihat tentang adanya atau bentuk 

kerugian kepentingan hukum yang dialami PT Ira dengan tidak 

adanya respon/tanggapan atas permohonan PT Ira dimaksud. 

Dengan kata lain Walikota Medan menyatakan perubahan 

peruntukan yang dimaksud oleh PT Ira atas lahan dimaksud 

juga tidak jelas, apakah perubahannya menjadi kawasan 

tempat tinggal/pemukiman, atau peruntukan bagi kawasan 

industri dan lain sebagainya. 

Terkait sikap diam sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara 

atas surat yang dimohonkan oleh seseorang atau Badan Hukum 

bukanlah merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan hukum 

yang berlaku. Bahkan sikap diam yang dilakukan Walikota 

sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara bisa ditafsirkan 

merupakan suatu jawaban penolakan atas permohonan yang 

diajukan. Inilah yang dalam bahasa pejabat TUN sebagai 

putusan fiktif negatif.  

Seandainyapun benar, menurut Walikota bahwa ia telah nyata-

nyata melanggar suatu aturan hukum tertentu sehingga 

menurut PT Ira telah memenuhi unsur menurut ketentuan 

Pasal 53 ayat (2) sub a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo. Undang-

Undang No.9 Tahun 2004 dan merugikan kepentingan hukum 

PT Ira maka seyogiyanya PT Ira mesti menyebutkan 

pelanggaran hukum secara tegas atas aturan yang telah  
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dilanggar oleh Walikota sebagai Pejabat TUN, Dalam hal ini 

tidak cukup hanya merujuk dan menggantungkan pada UU No.5 

tahun 1986 jo. UU No 9 Tahun 2004 tanpa mengemukakan 

alasan hukum , peraturan yang dilanggar baik berupa UU, PP, 

Peraturan Menteri maupun Perda dan atau asas-asas umum 

pemerintahan yang baik.123 

d. Pertimbangan Hakim 

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim PTUN Medan menilai 

bahwa tindakan Walikota Medan yang tidak memproses surat 

permohonan dari PT Ira, yang jelas-jelas mempunyai 

kepentingan hukum  dengan objek sengketa a quo, merupakan  

                                       
       123 Selengkapnya isi Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN 
adalah: Pasal 53: (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti 
rugi dan/atau rehabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam 
gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata 
Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada 
waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud 
diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua 
kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak 
sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. UU 
No. 9 Tahun 2004 adalah UU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
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sebuah bentuk  tidak adanya kepastian hukum untuk 

melindungi kepentingan PT Ira. Majelis Hakim berbasis kepada 

pemeriksaan persiapan (6 Januari 2009) dan pemeriksaan 

setempat pada tanggal 22 Januari 2009 ke tanah lokasi 

menemukan fakta hukum di lapangan bahwa adanya terdapat 

berbagai fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang telah 

ada di komplek perumahan Tasbi yang diperuntukkan PT Ira 

kepada seluruh warga di komplek perumahan tersebut. 

Dengan menggunakan kewenangannya berbasis Pasal 107 UU 

No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986, 

dimana dinyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa yang 

harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian 

pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan 

hakim”, Hakim dalam kasus ini berperan aktif dalam 

menyelesaikan perkara ini.  

Majelis Hakim dalam konteks ini menilai bahwa pada dasarnya 

Walikota Medan telah menerima surat permohonan PT Ira 

namun tidak menindaklanjutinya. Dan merujuk kepada 

Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah dan Keputusan 

Walikota Medan No.61 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis 

Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2002, PT Ira telah  
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melakukan prosedur yang benar yakni permohonan yang 

dilakukan telah melampirkan surat persetujuan DPRD Kota 

Medan. Sikap diam dari Walikota Medan dianggap telah 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas 

kepastian hukum.  

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim PTUN Medan 

mengabulkan gugatan PT Ira seluruhnya; menyatakan tindakan 

Walikota Medan tidak memproses permohonan PT Ira atas 

surat No.048/DIRUT/IWU/MDN/2008 tertanggal 6 Agustus 

2008 perihal permohonan perubahan peruntukan adalah 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim PTUN 

Medan memerintahkan Walikota untuk memproses 

permohonan PT Ira tersebut.  

Dalam tingkat Banding, Majelis Hakim PT TUN juga 

menguatkan putusan Hakim PTUN Medan 

No.86/G/2008/PTUN Medan tertanggal 1 April 2009. Namun 

dalam risalah putusan tersebut ditemukan salah satu hakim 

anggota melakukan dissenting opinion. Dasar pertimbangan 

terpenting yang dipergunakan oleh Hakim tersebut adalah 

bahwa menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kota Medan No.17 tahun 2002 dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan  
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Walikota Medan No.61 tahun 2002 lebih lanjut menentukan 

bahwa perubahan peruntukan penggunaan tanah harus 

disertai/didahului oleh suatu kajian/studi yang dilakukan oleh 

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Medan.  

Dalam tataran ini, menurut Hakim tersebut, Putusan PTUN 

Medan No.86/G/2008/PTUN Medan tertanggal 1 April 2009 

hanya mempertimbangkan kewenangan PT Ira tanpa 

memperhatikan kewenangan Walikota Medan. PT Ira menurut 

Hakim tersebut tidak melengkapi permohonannya dengan 

penggambaran duduk masalah dan posisi terakhir sehingga 

perubahan peruntukan lahan yang dimohonkan kalau 

dikabulkan belum melanggar persentase komposisi 

peruntukan yang ditentukan peraturan perundang-undangan 

dan tidak bertentangan dengan rencana detail dan teknis tata 

ruang kota. Tidak dikemukakan adanya pengkajian/studi 

paling tidak pengkajian pendahuluan yang dapat menunjukkan 

bahwa permohonan PT Ira layak untuk ditindaklanjuti. 

Sedangkan fasilitas yang dikemukakan oleh PT Ira bukanlah 

kajian/studi karena tidak bersifat kajian/studi dan belum 

mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan dan sosial secara 

terpadu dan oleh karena itu, gugatan PT Ira patut untuk ditolak.  

Mahkamah Agung yang memeriksa kasus ini muncul dengan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: bahwa alasan-alasan  
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yang diajukan oleh Walikota Medan tidak dapat dibenarkan. 

Judex factie ( putusan PTUN dan PT TUN Medan) tidak salah 

menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai 

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang 

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam 

pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena pemeriksaan dalam 

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan 

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, 

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang yang 

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 

dan perubahan kedua dengan UU No.3 Tahun 2009. 

Majelis Hakim Mahkamah Agung juga sependapat dengan 

Majelis Hakim tingkat pertama dan banding dengan 

menyatakan bahwa tindakan Walikota yang tidak memproses 

permohonan PT Ira bertentangan dengan peraturan dan 

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena 

permohonan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan 

perubahan peruntukan lokasi tanah dan sudah mendapat  
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persetujuan DPRD Kota Medan. Selain itu ternyata bahwa 

putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan 

dengan hukum dan atau undang-undang maka menurut Majelis 

Hakim Mahkamah Agung RI, permohonan kasasi Walikota 

Medan tersebut harus ditolak.  

Perjuangan Walikota Medan kelihatan tidak berhenti setelah 

penolakan kasasi Mahkamah Agung RI. Upaya hukum 

Peninjauan Kembali dilakukan dalam konteks ini. Menurut 

Walikota Medan putusan judex factie berdasarkan atas adanya 

kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan mengabaikan 

Perda Kota Medan No.17 tahun 2002 tentang Retribusi 

Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 13 Agustus 2002 jo. 

Keputusan Walikota Medan No.41 tahun 2002 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2002 

tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 13 

Agustus 2002 jo Keputusan Walikota Medan No.61 tahun 2002 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Medan No.17 Tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002. 

Walikota Medan juga berpandangan bahwa putusan Judex Juris 

yang telah menguatkan putusan Judex Factie haruslah 

dibatalkan karena terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang 

nyata dengan melanggar ketentuan Pasal 67 huruf f UU No.14  
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tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.124 Selanjutnya Walikota 

Medan menegaskan bahwa adanya permohonan perubahan 

suatu peruntukan lokasi tertentu pada wilayah kota Medan 

haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dalam wilayah 

kota Medan harus merujuk dan sesuai dengan Peraturan 

Daerah No.17 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang 

Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah Jo. Keputusan 

Walikota Medan No.41 tahun 2002 tentang Pelaksaan 

Peraturan Daerah No.17 Tahun 2002 Jo. Keputusan Walikoata 

Medan No.61 tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2002 tanggal 13 

Agustus 2002. 

                                       
       124 Selengkapnya Pasal 67 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung tersebut berbunyi: Permohonan peninjauan kembali putusan 
perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 
diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. apabila 
putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak 
lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada 
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. apabila 
setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; c. 
apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada 
yang dituntut; d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum 
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. apabila antara pihak-
pihak yang sama mengenai suatu soal  yang sama, atas dasar yang sama 
oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan 
yang bertentangan satu dengan yang lain; f. apabila dalam suatu putusan 
terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 
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Seandainyapun benar terdapat adanya putusan fiktif negatif 

yang dimaknai sebagai penolakan atas permohonan perubahan 

peruntukan sebagaimana dikemukakan oleh PT Ira, maka tidak 

mesti dengan seketika memerintahkan Walikota Medan untuk 

memproses permohonan tersebut dengan mengabaikan 

persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi perubahan izin 

peruntukan oleh Walikota Medan tersebut. Dengan kata lain, 

jika amar putusan memerintahkan Walikota memproses 

permohonan perubahan peruntukan tersebut, maka haruslah 

mempunyai batasan hukum yakni sepanjang segala 

persyaratan untuk perubahan tersebut telah dipenuhi oleh PT 

Ira, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Walikota selain itu mengatakan bahwa dalam perkara ini, tidak 

terlihat dan tidak terungkap di persidangan tentang 

permohonan PT Ira tersebut telah memenuhi persyaratan 

untuk dapat dilakukannya perubahan peruntukan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kota Medan (ic. 

Peraturan Daerah), namun  baru sebatas belum dijawabnya 

permohonan PT Ira oleh Walikota. Peninjauan Kembali yang 

ditafsirkan oleh Judex Factie maupun Judex Juris sebagai bentuk 

putusan penolakan (fiktif negatif) sehingga mengabulkan 

gugatan PT Ira tersebut adalah keliru karena akan 

menyebabkan terjadinya pelanggaran syarat-syarat perubahan  
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peruntukan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota 

Medan.  Atas dasar argumentasi tersebut, Walikota Medan 

menyatakan bahwa sangat beralasan agar putusan Judex Juris 

dibatalkan karena telah melanggar ketentuan Pasal 30 UU 

No.14 Tahun 1985 jo. UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.3 Tahun 

2009.125 

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Peninjauan 

Kembali ini berpendapat bahwa seluruh alasan-alasan yang 

dikemukakan Walikota Medan tidak dapat dibenarkan, karena 

dalam putusan kasasi/ Judex Juris tidak terdapat kekhilafan 

hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67 huruf f UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.5 Tahun 204 dan perubahan kedua 

dengan UU No.3 Tahun 2009. Selanjutnya Majelis Hakim PK 

menilai bahwa alasan-alasan PK yang dikemukakan Walikota 

Medan hanya merupakan penafsiran/pendapatnya sendiri. 

Selain itu kalaupun benar dalam permohonan PT Ira belum 

melampirkan persyaratan-persyaratan yang diatur oleh UU,  

                                       
       125 Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 berbunyi: “Mahkamah Agung dalam 
tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-
pengadilan dari  semua Lingkungan Peradilan karena: a. tidak berwenang 
atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar 
hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan.” 
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maka hal tersebut menjadi kewajiban Walikota untuk meminta 

kepada PT Ira dalam jawaban PK Walikota.  

Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim PK menolak 

permohonan PK Walikota Medan dan menghukum Walikota 

Medan membayar biaya perkara dalam PK sebesar 

Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Per tanggal 8 

Desember 2010, putusan kasasi MA RI No.423 K/TUN/2009 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van 

Gewijsde) berdasarkan  Surat Ketua PTUN Medan Simon 

Pangodian Sinaga SH. 

e. Beberapa Perkembangan Pasca Putusan Inkracht van 

Gewijsde 

Tiga tahun sejak putusan kasasi MA RI No.423 K/TUN/2009 

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), perintah 

untuk mengeluarkan surat atas permohonan perubahan 

peruntukan tanah  dalam vonis hakim Judex Factie  dan Judex 

Juris tidak direspon oleh Walikota Medan. Menurut BU, advokat 

PT Ira yang sejak awal menangani perkara ini, Walikota cq 

Dinas TRTB Kota Medan tetap meminta agar PT Ira 

melampirkan surat persetujuan warga untuk perubahan 

peruntukan tersebut. Tentang hal ini, jelas sekali sungguh sulit 

untuk menafsir dan memberi batasan seperti apa dan seberapa 

banyak warga yang mesti membubuhkan tanda tangan  
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persetujuan tersebut. Namun dibalik ini semua, BU menyatakan 

bahwa Kepala Dinas TRTB Kota Medan sebenarnya ingin 

meminta uang/dana agar surat tersebut dikeluarkan. Seperti 

dituturkan BU, Kepala Dinas ini pernah berkata kepadanya: 

“Kalian jumpai aja Walikota... Kalian pun celit kali.”126 

Dalam catatan BU, secara psikologis, agak sulit untuk 

berkomunikasi dengan warga saat ini karena sejak awal telah 

menyeruak kepermukaan isu yang dihembuskan sekolompok 

warga yang tidak terorganisir bahwa tanah tersebut adalah 

fasilitas umum dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tentang ini, 

BU berkomentar bahwa dalam site plan Komplek Tasbi jelas 

sekali bahwa tanah dimaksud tidak disebutkan sebagai Fasum 

atau RTH, melainkan apa yang disebut mereka dengan Pusat 

Lingkungan.127  

Secara normatif, Fasum (dan Fasos) luasnya sulit diotak-atik 

karena semuanya tertera jelas dalam site plan, yang relatif 

diketahui semua pihak. Mungkin yang terjadi adalah saat fasum 

dan fasos sudah diserahterimakan dari pengembang ke Pemda, 

masyarakat tidak kunjung menggunakannya, sehingga ada 

oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan lain. 

Menurut definisi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang      Perumahan      dan     Kawasan    Permukiman,   yang  
                                       
       126 Berdasarkan hasil wawancara. 
       127 Ibid. 
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dimaksud dengan perumahan dan kawasan permukiman 

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, 

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 

permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah 

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 

Izin membuka perumahan pada pengembang tidak dapat 

dikeluarkan jika belum memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan. Di antaranya, perumahan yang dibangun harus 

dilengkapi fasum dan fasos. Perbandingan antara luas fasum 

dan fasos dengan luas permukiman adalah sekitar 40 banding 

60. Meski begitu, perbandingan/ persentase tersebut 

tergantung besar kecilnya kompleks perumahan yang 

dibangun. Untuk perumahan kecil, yang luas arealnya kurang 

dari 5000 m2, lahan fasum-fasos bisa 20 atau 30 %. 

Kebanyakan digunakan untuk jalan, drainase, gorong-gorong, 

brangang dan lahan terbuka. Semua kompleks perumahan 

harus memiliki fasum dan fasos, meski persentasenya berbeda- 
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beda. Kalau mereka tidak punya, izinnya pasti tidak akan 

keluar.128 

Fasum dan Fasos juga harus tercantum dalam site plan, untuk 

menjadi salah satu persyaratan izin. Selain itu, pengembang 

juga diharuskan menyediakan areal pemakaman seluas 2% dari 

total lahan yang dikembangkan. Menyinggung kemungkinan 

berkurangnya atau menghilangnya areal fasum dan fasos di 

kompleks perumahan dipastikan merupakan ulah oknum di 

perusahaan pengembang atau di instansi Pemerintah Daerah. 

Semestinyalah pembangunan perumahan sebagai bagian dari 

pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan 

mutlak menerapkan prinsip sustainabilitas dalam perencanaan 

dan pembangunannya. Prinsip dan nilai pembangunan 

berkelanjutan yang dapat diterjemahkan dalam sektor 

perumahan yaitu: Justice (yaitu perumahan yang layak bagi 

seluruh lapisan masyarakat); Compassionate (dalam arti 

aksesibilitas yang mensyaratkan bahwa perumahan harus 

mudah diakses dan terhubung dengan baik ke pusat bisnis 

serta lokasi strategis lain termasuk ke tempat ibadah); 

Trustworthy and credible (yaitu perencanaan lokasi perumahan 

                                       
       128http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/head-
line/1338178666/perumahan-harus-memiliki-fasilitas-umum-dan-
fasilitas-sosial.html 
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seharusnya melibatkan seluruh faktor yang terkait dengan 

mempertimbangkan kesesuaian secara sistematis. Misalnya 

perumahan perencanaan perumahan disesuaikan dengan 

tipologi lingkungan, karakter masyarakat lokal, dan topografi di 

sekitarnya).  

Selain itu perlu dipertimbangkan prinsip Unity (yaitu 

perumahan yang baik memiliki orientasi layout yang 

memungkinkan bagi warganya untuk berkumpul bersama di 

suatu area publik); Knowledgeable (yaitu perumahan memiliki 

atmosfer yang kondusif bagi warganya sehingga dapat 

mendidik dan membangun pola pikir. Melalui upaya 

penyediaan fasilitas seperti sekolah dan perpustakaan maka 

diharapkan perumahan juga dapat mendorong terciptanya 

masyarakat yang madani); Right of the individual and society 

(prinsip ini meliputi beberapa hal antara lain keamanan bagi 

warga perumahan terutama anak-anak dengan penyediaan 

sarana seperti pedestrian, jalur sepeda, dan sistem transportasi 

lain yang aman dan nyaman. Di samping itu perumahan juga 

harus dirancang agar dapat memberi rasa nyaman bagi 

penghuninya dengan mengatur ventilasi dan pencahayaan 

serta memberi ruang yang cukup bagi privasi setiap warganya). 

Dan yang terakhir tak kalah pentingnya adalah prinsip 

Sensitivity (tata ruang dari area perumahan cukup peka 

memperhatikan kebutuhan orang tua, orang cacat, dan anak-

anak dengan menerapkan teknologi yang dapat membantu 

warganya memperoleh peningkatan kualitas hidup; Joint 

consultation (perumahan dibangun dengan perencanaan yang 

memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan peran  
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serta masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan 

mendapat dukungan yang memadai). Friendly (yaitu adanya 

interaksi yang didukung oleh tata ruang yang menyediakan 

ruang terbuka dan ruang interaksi publik di lokasi yang 

memungkinkan terjadinya interaksi yang optimal); Clean and 

beautiful (area perumahan harus dirancang dengan 

memperhatikan lansekap di sekitar perumahan sehingga tetap 

indah dan menarik); Preservation (yaitu adanya area yang 

sensitif secara lingkungan di suatu perumahan harus dijaga, 

dilestarikan, dan diintegrasikan dalam perencanaan 

pembangunan perumahan tersebut); Economical and efficient 

(yaitu adanya variasi atau keragaman yang dicerminkan dari 

tersedianya berbagai tipe rumah yang layak dan dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.129 

Berkaca dari prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, 

terlepas bahwa selama ini PT Ira telah mengupayakan secara 

maksimal kebutuhan Fasum dan Fasos di lingkungan komplek 

tersebut, upaya untuk perubahan peruntukan tanah yang 

sekarang ini dipersoalkan mesti didudukkan kembali. Upaya-

upaya hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan mengikat mestilah digandengkan dengan prinsip-prinsip di  

 

                                       
       129 Ibid.  
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atas sehingga apapun yang ingin dilakukan pengembang tetap 

mempunyai keselarasan dengan prinsip-prinsip di atas. 

Kasus menarik lainnya adalah gugatan yang diajukan oleh 

para konsumen yang membaca iklan perumahan Taman Nagorong 

Indah yang dikelola tergugat. Dalam brosur iklan tersebut 

dicantumkan pihak pelaku usaha menjanjikan fasilitas pemancingan 

dan rekreasi seluas kurang lebih 1,2 hektar yang letak dan batasnya 

disebutkan dalam gugatan. Karena membaca brosur iklan tersebut 

para penggugat terpengaruh dan membeli rumah di Taman 

Nagorong Indah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank 

Tabungan Negara. Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi 

materil dan immateril sebesar Rp.216.120.000,-. Mahkamah Agung 

dalam Putusan No.3138 k/Pdt/1984 tanggal 29 April 1997 menolak 

gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa dari site 

plan yang akan dibangun yang disetujui oleh pemerintah daerah 

tidak pernah ada rencana pemancingan dan rekreasi karena sarana 

tersebut bukan merupakan fasilitas umum sehingga pelaku usaha 

tidak wajib untuk membangunnya. 

Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha tidak membuat 

dalam brosur iklan mengenai fasilitas yang tidak dapat dipenuhinya. 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK bahwa: 

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang  
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dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Sejalan dengan teori 

nuances yang dikemukakan Mahadi perlunya dilakukan 

penyesuaian atau perbaikan elemen struktur hukum agar tercipta 

suatu harmonisasi hukum. Hal ini dapat memenuhi tuntutan-

tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-

kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-

masalah keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil-hasil 

institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum 

(rule of law).  

Demikian pula dalam kasus Linawati Tjhang v.PT.Sunter 

Agung Real Estate Development & Construction, penggugat 

sebagai pembeli  beritikad baik menolak dan sangat keberatan 

dengan keadaan Rumah Kantor (Rukan) Unit R/28 tidak sesuai 

dengan penjelasan dan site plan yang diberikan tergugat bahwa di 

halaman di depan rumah tersebut seharusnya lepas pandang dan 

dapat digunakan untuk parkir kendaraan, ternyata telah berdiri 

bangunan permanen untuk menyimpan mesin diesel dilengkapi 

dengan cerobong asap. Menurut penggugat tindakan tersebut 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi penggugat serta 

mengganggu kegiatan penggugat dalam menjalankan usaha bisnis. 

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan 

ganti rugi sebesar Rp.1.245.576.625,-, sesuai dengan harga Rukan  
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yang sudah dilunasi penggugat, ditambah ganti rugi iimateril 

sebesar Rp.5000.000.000,- ditambah dengan bunga 20% per tahun 

terhitung sejak gugatan didaftarkan. Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara dalam Putusan No.120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 11 April 

2007 mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yaitu menghukum 

tergugat membayar ganti rugi materil dan immateril ditambah 

bunga 6 % setahun. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan 

No.428/Pdt./2007/PT.DKI tanggal 26 Februari 2008 menyatakan 

gugatan tidak dapat diterima. Dengan alasan gugatan kabur karena 

penggugat menyatakan sebagai pemilik atas Rukan aquo, tetapi 

baru menyatakan akan serah terima Rukan yang telah dibayar 

lunas. Selanjutnya, menurut Pengadilan Tinggi penggugat tidak 

punya kapasitas untuk menggugat, karena unit ruko tersebut bukan 

merupakan unit bangunan yang terpisah dan tersendiri melainkan 

satu kesatuan dengan unit hunian lainnya yang dikenal dengan 

nama Apartemen Gading Mediterania Residences. Bahwa di setiap 

ruko tidak ada lahan parkir yang dikhususkan untuk pemilik unit 

ruko. Putusan Pengadilan Tinggi dikuatkan oleh putusan Mahkamah 

Agung No.2559K/Pdt/2008 tanggal 10 Juni 2008.  

Dalam perkara Sri setyaningsih v. Ny.Boesono dan 

R.Boesono, No.3431 K/Pdt 1985 pengadilan telah mengarah 

kepada ketentuan  itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 

ayat 3 KUH Perdata dan Kepatutan sebagaimana yang terdapat  
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dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Dengan asas ini hakim dapat 

menilai prestasi para pihak itu rasional dan patut atau tidak.130 

                                       
       130 Perkara ini diawali ketika para tergugat (Ny.Boesono dan 
R.Boesono) pada 10 Pebruari 1982 meminjam uang sebesar Rp.540.000,00 
(lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada penggugat (Sri setyaningsih) 
dengan bunga 10 % per bulan. Para tergugat berjanji akan membayar 
lunas utang beserta bunganya pada 10 Agustus 1982. Sampai dengan 
Desember 1982, tergugat belum membayar utang pokoknya. Tergugat 
hanya membayar bunga utang tersebut sebanyak lima kali dari bulan 
Maret sampai dengan Juli 1982 kepada penggugat sebesar Rp.400.000,00 
(empat ratus ribu rupiah). Setelah itu para tergugat tidak sanggup 
membayar lagi, karena usahanya macet. Oleh karena para tergugat belum 
melunasi utangnya, maka penggugat mengajukan gugatan kepada para 
tergugat di Pengadilan Negeri Blora, dengan tuntutan antara lain 
menghukum para tergugat untuk menyerahkan uang sebesar 
Rp.540.000,00 kepada penggugat beserta bunga sebesar 10 (sepuluh) % 
setiap bulan sampai putusan ini dilaksanakan. Untuk itu melalui 
putusannya majelis hakim  mengeluarkan putusan No.12/Pdt/G/1983/ 
PN.Bla tanggal 22 Juni 1983 telah memutuskan menghukum para tergugat 
untuk membayar hutang pokok sejumlah Rp.540.000,00 dan menghukum 
para tergugat untuk membayar bunga sebesar 4 (empat) % setiap bulan 
dari pinjaman pokok terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan 
sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap 
putusan tersebut para tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi 
Semarang. Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusannya 
No.523/1983/Pdt/ PT.Smg tertanggal 11 Februari 1985 menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Blora. Kemudian para tergugat mengajukan 
kasasi ke Mahkamah Agung dengan keberatan judex factie telah salah 
menerapkan hukum, karena memang para tergugat mengakui telah 
berhutang kepada penggugat, akan tetapi karena para tergugat tidak 
berdagang lagi, dengan apa utang tersebut akan dibayar, sebab tempat 
tinggal saja para tergugat masig mengontrak. Mahkamah dengan putusan 
No.3431 K/Pdt/1985 tertanggal 4 Maret 1987 menjatuhkan putusan pada 
pokoknya sebagai berikut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 
Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora; 
menghukum para tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar 
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Menurut penulis pendapat Mahkamah Agung tersebut 

meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pertimbangannya 

mengacu pada Pasal 1339 KUH Perdata. Akan tetapi, melihat 

substansinya bahwa kepatutan dijadikan dasar untuk menetapkan 

bunga yang harus dibayarkan secara patut. Oleh karena adanya 

ketidakpatutan atau ketidakadilan prestasi yang dipikul oleh salah 

satu pihak, maka telah jelas bahwa asas kepatutan yang merupakan 

unsur utama dalam pelaksanaan kontrak telah dilanggar, sehingga 

terhadap perjanjian yang demikian haruslah dibatalkan.  

                                                                                     
hutangnya sebanyak Rp.194.000,00 sekaligus; dan menghukum para 
tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan 
banding. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung 
adalah bahwa keberatan para pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, 
karena sudah mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan, karena pemeriksaan dalam tingkat 
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan 
dalam pelaksanaan hukum. Terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan 
para pemohon kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan 
sebagai berikut: a) bunga 10 % setiap bulan terlalu tinggi dan 
bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan mengingat tergugat II 
adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan tetap; b) 
ketentuan di dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran 
pensiun sebagai jaminan adalah bertentangan dengan kepatutan dan 
keadilan, dan ternyata para tergugat telah membayar bunga sebesar 
Rp.400.000,00. Mahkamah Agung secara ex aquo et bono berwenang 
menetapkan bahwa bunga yang patut dan adil 1% per bulan yang harus 
dibayar dalam 10 bulan yaitu sebesar Rp.54.000,00, sedangkan bunga yang 
dibayar oleh para tergugat dan telah diterima penggugat sebesar 
Rp.400.000,00 harus dianggap pembayaran pinjaman pokok, sehingga sisa 
pokok pinjaman adalah sebesar Rp.194.000,00. 
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Dalam perkara Ny.Lie Lian Joun melawan Arthur Tutuarina, 

No.91/1970/Perd./P.T.B., Pengadilan Bandung menafsirkan itikad 

baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata: 

“Bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti perjanjian 

harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan (naar 

redelijkheld en bilijkheid)”. Menurut Pengadilan Negeri Bandung, 

apabila dalam perjanjian itu tidak terdapat kepatutan dan keadilan, 

hakim dapat mengubah isi perjanjian tersebut. Perubahan tersebut 

adalah mengubah isi perjanjian. Perjanjian tidak hanya ditentukan  

oleh rangkaian kata-kata yang disusun para pihak, tetapi juga 

ditentukan oleh kepatutan dan keadilan. 

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 April 

1997 No.3138K/Pdt/1994, brosur yang mempromosikan produk 

secara berlebihan tidak diperkenankan. Sehingga perbuatan pelaku 

usaha yang mempromosikan produknya secara berlebihan telah 

melanggar asas kepatutan dengan mempromosikan barang 

dan/atau jasa secara tidak patut.  

Dari sekian banyaknya parsialitas peraturan yang mengatur 

masalah konsumen terutama konsumen perumahan, asas kepatutan 

menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa konsumen. 

Tan Kamello mengatakan bahwa secara hierarkhis kepatutan lebih 

tinggi tingkatannya dibandingkan perjanjian itu sendiri. Dan dalam  
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teori sistem sebagaimana dikemukakan Mariam Darus, apabila 

terjadi pertentangan antara sub sistem hukum dapat diselesaikan 

melalui penggunaan asas-asas hukum. Oleh karena itu, penting 

untuk mengatur tidak hanya hukum materil dalam rangka 

penegakan perlindungan konsumen, tetapi juga harus memperbaiki 

hukum formilnya sehingga dapat memberikan keadilan bagi 

konsumen. 
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