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ABSTRAK 

Studi ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis pengangkatan anak (adopsi) pasca undang 

undang No 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam). Studi 

yang bertumpu pada penelitian kepustakaan (library research) ini menggunakan 

pendekatan normatif. Yang menjadi subjek penelitian adalah buku yang berkaitan 

dengan objek penelitian yaitu mengenai Adopsi pasca UU No 3 tahun 2006 di 

Pengadilan Agama. Dalam Penelitian ini dibatasi tentang kewenangan baru peradilan 

Agama menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sesuai 

ketentuan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahannya atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 karena dipandang tidak sesuai dengan perkembangan hukum 

dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat Pemerintah 

mensahkan Undang-undang No.3 tahun 2006. Menurut peraturan perundang-undangan 

tahun 2006 yang telah disahkan ini merupakan peluang dan tantangan untuk 

melaksanakan amanat dari Undang-undang ini. Jadi setelah memasuki paradigma baru 

tentang peradilan Agama Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006 ini meruppakan 

peluang besar bagi masyarakat dalam menegakkan syariat secara bertahap mulai dari 

hukum perdata Islam sampai kepada masalah pengangkatan Anak yang dibuat aturan 

oleh Pengadilan Agama. 

 

Kata Kunci : kewenangan Peradilan Agama, Pengangkatan Anak, Hukum Islam 

 

ABSTRACT 

This study reviews about Judicial Review of children adoption post Undang Undang No 

3 Tahun 2006 at Religious Courts (A Study of Islamic Law). The study which is 

focused on library research, uses normative approach. The subject are the books which 

have relation to the object, that is about Adoption post UU No 3 Tahun 2006 at 

Religious Courts. In this research is restricted about the new authority of Religious 

Courts set about children adoption is based on Islamic Law according to the provision 

of Undang Undang No. 3 Tahun 2006 and it’s change on Unsang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 because it is be regarded as not in accordance with the law and society’s 

development. To fulfil the legal requirement in the society, The Government ratified 

Undang-Undang No. 3 tahun 2006. According to the regulation of this ratified law, it is 

a chance and challenge to do the mandate of the law. So after entering the new 

paradigm about religious court after the Undang-undang No 3 Tahun 2006, it is a big 

chance for the society in uphold the law gradually, begin from the Islamic civil law to 

the childre adoption problem which is made a rule by the Religious Courts. 

 

Keywords : Religious Courts’ Authority, Children Adoption, Islamic Law 

 

 

 

 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

439 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai 

anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi hiburannya. Dalam 

suatu rumah tangga, bila tidak mempunya anak, rumah tangga itu akan terasa gersang 

dan terasa tidak sempurna keberadaanya, meskipun ada keluarga lainnya yang ikut serta 

dalam rumahnya. Akan tetapi keinginan manusia tidak semuanya terwujud, karena 

takdir Allah jualah yang menentukan. Akad pernikahan yang terjadi sudah berlangsung 

lama, namun buah hati, anak yang didambakan tidak kunjung datang. Hal ini terjadi  

karena salah satu atau kedua pasangan suami isteri itu mandul, sakit, cacat, dan lain-

lain. 

Untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan oleh manusia, seperti 

mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, maupun bukan, 

untuk menjadi anaknya seperti halnya anak kandung, mengambil nasab darinya, 

mewarisi harta peninggalan kelak, setelah ia meninggal. 

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung 

dalam bahasa Arab disebut istilah (تبن). yang di dalam bahasa indonesiadisebut sebagai 

"adopsi" adalah "pengambilan" (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi 

anak sendiri. 

 Masalah pengangkatan anak memang tidak populer bagi rakyat Indonesia 

Budaya lokal tidak mengenal istilah tersebut mereka hanya mengenal istilah anak asuh 

saja.   

Sesungguhnya, istilah adopsi atau pengangkatan anak berasal dari budaya hukum 

perdata Barat yang memungkinkan melakukan pengangkatan anak dengan maksud 

benar-benar sebagai anak kandungnya sendiri. 

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang 

harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hak-Hak Anak. 

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan 

sekaligus potret masa depan bangsa dimasa akan datang, generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 
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berpastisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi 

serta hak sipil dan kebebasan. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia telah 

mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan 

pada anak.    

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia telah 

mencantum kan  tentang hak anak,  pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan 

pada anak. 

Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut 

sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hokum. Demikian juga dalam rangka 

penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab 

menyediakan fasilitas dan eksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin 

pertumbuhan  dan perkembangannya secara optimal. 

Anak sebagai salah satu unsur dari satu keluarga, mengalami hubungan-hubungan 

antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan 

orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang 

tuanya (Ibu atau Ayahnya).  Anak-anak merupakan generasi penerus yang sangat 

diharapkan dapat meneruskan pembangunan suatu bangsa, dan anak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan sempurna, sehat lahir bathin dibutuhkan lingkungan hidup 

yangsehat dan memberikan kesempatan yang sama untuk hidup layak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan anak menurut UU No. 1 Tahun 

1974? 

2. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan anak menurut Hukum Islam? 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, 

yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada 

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya 

yang relevan dengan topik penelitian. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui 

pengakajian terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang pengangkatan anak 

(adopsi) di pengadilan agama ( sebuah kajian hukum Islam ) . 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, 

yakni menganalisis permasalahan tentang tinjauan yuridis pengangkatan anak ( adopsi ) 

pasca Undang-undang nomor 3 tahun 2006  di pengadilan agama ( sebuah kajian 

hukum Islam ).  

 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Pengangkatan Anak/ Adopsi 

 

Adopsi berasal dari Kata "Adoptie" bahasa Belanda, yang berarti pengangkatan 

anak, mengangkat anak.( John M.Echols, 2000). Menurut Kamus Hukum, 

Pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak akndungnya sendiri. Jadi di sini 

penekanannya pada persamaan.Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesiadijumpai arti 

anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil alih dan disamakan dengan anaknya 

sendiri.(Simorangkir, 1978). 

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini dalam bahasa Arab disebut 

"tabanni" pada permulaan Islam adopsi masih dibenarkan.Menurut sejarah, Nabi 

Muhammad Saw. Juga mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Muhammad. 

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain Sangat 

dianjurkan dalam Islam.Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang 

mempunyai hubungan darah.Oleh karena itu penamaan dan penyebutan anak angkat 

tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris 

karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.( Achmad 

Warson Munawir, 1989). 

Pengangkatan anak di Negara-negara barat berkembang setelah berakhirnya 

perang dunia II.  Saat itu banyak  anak yatim piatu yang kehilangan orang tua 

kandungnya karena gugur dalam medan pertempuran, di samping banyak pula anak-

anak lahir diluar perkawinan sah. Pengangkatan anak di Indonesia mulanya dijalankan 

berdasarkan staatblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 129, dalam ketentuan ini 
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pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak 

yang lahir diluar perkawinan  yang sah ( tidak jelas asal usulnya). (Soepomo, 1995). 

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asalusulnya, 

termasuk dalam kelompok” anak pungut” al-Laqith” Anak yang dipungut dan tidak 

diketahui asal-usulnya secara jelas, karena bayi yang ditemukan dipinggir jalan dan 

orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dapat 

dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya. ( Prof. 

Dr. Hasanuddin, Af. MA, 1993). 

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui 

lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah 

dipraktekkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan 

orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua 

angkatnya. 

Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak 

dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak; dalam artian status kekerabatannya 

tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya 

tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. la tetap anak dan kerabat orang tua 

kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.  

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya 

" ...Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 

(sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah 

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah 

yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maula-mu.. . 

". 

 

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktek 

pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan  

anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah; 

dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak 

kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak 

angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat 

menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui 
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pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan 

nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah 

kepada Allah SWT. 

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang 

memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya lalu dimasukkan anak angkat ke 

dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dan 

penilaian merah dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadits 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, yang berbunyi : 

"Rasulullah pernah menyatakan bahwa: Tidak seorang-pun yang mengakui 

(membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia 

mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang 

siapa bukan dari kalangan kami (kaIangan kaum muslimin), dan hendaldah dia 

menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka"  

 

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang 

dengan sengaja menisbahkan ayah kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang 

terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil 

seorang anak dengan panggilan anakku "knit' yang menunjukkan kasih sayangnya 

seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan. 

Menurut Yusuf Qardhawi ada pengangkatan anak yang dianjurkan dalam Islam 

yaitu seorang ayah memungut seorang anak kecil yatim atau menemukan dijalan, 

kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasih sayang, 

pemeliharaannya maupun pendidikannya, diasuh, diberinya makan dan pakaian, diajak 

bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya dia tidak menasabkan pada dirinya dan 

tidak diperlakukan pada hukum-hukum anak seperti tersebut diatas. Ini suatu cam yang 

terpuji dalam pandangan agama Allah; siapa yang mengerjakannya akan beroleh pahala 

kelah di surga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw dalam haditsnya: 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami oleh Amar bin Zurrah, menghabarkan kepada 

kami oleh Abdul Aziz bin Abi hasyim dari ayahnya, dan Sahl, telah berkata 

Rasulullah SAW. Saya akan bersama orang yang akan menanggung anak yatim 

seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia renggangkan 

antara keduanya. (HR. Bukhari). 

 

Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengang kata 

anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan arlak kandungnya. 

Sedangkan kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang 

terbatas maka kedudukannya hukumnya diperbolehkan saja bahkan dianjurkan. Di sini 
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tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, 

pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya bukan diperlakukan 

sebagai anak kandungnya sendiri. 

Tata cara Pengangkatan anak (adopsi) menurut ulama fiqih, untuk mengangkat 

atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar  

anak tersebut dapat mandiri di masa datang, secara hukum tidak dikenal perpindahan 

nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah 

seorang mahram dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan 

saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah 

dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang 

diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke 

ayah angkatnya.Konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga 

kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling 

mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya maka yang berhak menjadi 

walinya adalah ayah angkatnya tersebut,bukan ayah kandungnya. 

Status Hukum Anak Angkat. Ada dua hal yang terkait dengan status hukum 

anak angkat, yaitu: dalam hal kewarisan, dan dalam hal perkawinan. ( Mahmud Syaltut, 

1998). 

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fiqih, dalam Islam ada tiga faktor yang 

menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau 

keturunan (al-qarabah), karena hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena 

factor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau 

karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya 

semasa hidupnya.Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori di atas; dalam arti 

bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir 

atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan 

perwalian. Oleh karewna itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling 

mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku 

antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik atas dasar al-qarabah dan 

al-mushaharah atau mungkin kalau ada karena saling tolong menolong dengan yang 

meninggal selama hidupnya. 
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SIMPULAN 

 
 

Menurut ketentuan hukum Islam status hukum mengangkat anak tidak sama 

dengan anak kandung sehingga segala hak dan kewajiban anak kandung seperti, tidak 

berhak waris, tidak berhak dipanggil dengan nasab orang tua angkatnya tidak berhak 

menjadi wali. Karena dalam hukum keluarga yang baru saja masuk dalam ruang 

lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, menyusul diberlakukannya 

UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan 

agama adalah bidang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut 

dinyatakan dengan tegas dengan penjelasan pasal 49 huruf a point ke-20 UU No.3 tahun 

2006. Atas dasar ketentuan tersebut maka secara absolut pengadilan agama berwenang 

menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengangkatan anak berdasarkan 

hukum Islam.  

Dengan adanya UU no.3 Tahun 2006, pengadilan agama secara absolut 

berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam. Bagaimana sesungguhnya bentuk pengangkatan anak yang 

dimaksud, tampaknya cukup tergambar dari prinsif-prinsif esensial, diantaranya 

pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak menyebabkan status, hak dan 

kedudukan anak angkat menjadi sama dengan anak kandung, tidak menyebabkan 

putusnya hubungan nasab, melainkan hanya mengakibatkan berpindahnya tanggung 

jawab pemeliharaan. 

Masuknya permohonan pengangkatan anak dalam ruang lingkup kewenangan 

absolut peradilan agama, tentu menuntut adanya perubahan terutama menyangkut aspek 

procedural/prosesuil maupun tehnis yustisialnya dari praktek yang selama ini berjalan 

dipengadilan agama. Bagaimana seharusnya prosedur menerima, memeriksa, memutus 

permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama, dengan mengacu pada pasal 54 

UU tersebut, pengadilan agama dituntut mempedomani surat edaran mahkamah agung 

No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 tentang 

pengangkatan anak. 

Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia ini 

adalah bahwa status hukum anak angkat sama status dan kedudukannya dengan anak 

kandung sehingga segala hak dan kewajiban anak kandung berlaku juga bagi anak 

angkat, seperti saling mewarisi, panggilan nasab, atau keturunan, dan hal-hal yang 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

446 
 

menjadi hak anak kandung. Pengangkatan anak, sebenarnya bukanlah hal baru  bagi 

pengadilan agama. Sebab, selama ini, meskipun  belum ada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan pengadilan agama berwenang 

dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak, namun seiring dengan 

berlakunya Kompilasi Hukum Islam( KHI), dimana status, hak dan kedudukan anak 

angkat dan orang tua angkat diakui eksitensinya sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf 

(h) dan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, masyarakat pun sudah banyak yang mengajukan 

permohonan ke pengadilan agama, yang kemudian diterima, diperiksa, dan 

diputus/dikabulkan oleh pengadilan agama.   
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ABSTRAK 

Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari akar 

permasalahan hukum terhadap kedudukan hukum terhadap perbankan syariah di 

Indonesia serta Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. 

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan 

efektif dalam menyelesaikan permasalahan/ perkara penyelesaian sengketa perbankan 

syariah. Kegunaan hasil penelitian adalah terwujudnya kepastian hukum terhadap 

masyarakat.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 

penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau 

bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari 

dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan 

norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. 

 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Sistem Hukum Indonesia. 

 

 

ABSTRACT 

Short term goals are expected of this research is to find the root of the problem the law 

against legal position against Islamic banking in Indonesia as well as the provisions of 

the law of dispute settlement In Islamic banking. A long-term goal of this research can 

be a proper framework and effective in solving/dispute resolution matters Islamic 

banking. The usefulness of the results of research is accomplishing the legal certainty 

on the community.  This research uses the juridical normative research methods. This 

normative legal research done on qualitative diskriptif, i.e. the material or materials are 

collected, the legal dipilah-pilah for further studied and analyzed is known, so it can 

sync level, the eligibility norms, and the filing of new normative ideas.  
 

Keywords: Dispute Resolution, Islamic Banking, The Legal System Of Indonesia. 

 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, trend global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pembiayaan mengarah dan bergerak ke arah 

prinsip syariah yang bersandar pada hukum Islam yang bersifat universal. Berbagai 

negara di dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya, termasuk 

aktivitas pembiayaannya Istilah muncul tidak saja dalam tataran lokal, melainkan juga 

mailto:ainie_muhammad@yahoo.com
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dalam tataran ekonomi global, sehingga istilah istilah yang berorientasi syariah menjadi 

familiar, antara lain Perbankan Syariah. 

Institusi/Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan 

dan kemajuan yang sangat pesat dalam 10 tahun belakangan ini (2000-2010). Hal ini 

berbeda dengan apa yang terjadi dalam 10 tahun sebelumnya (1989-1999). 

Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah, seperti 

perbankan syariah. 

Perbankan syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan modem telah 

ada dinegara-negara muslim sejak tahun 60-an. Yaitu diawali dengan berdirinya Mit 

Ghamr Local Saving Bank di Mesir. Akan tetapi akibat situasi politik saat itu, Bank ini 

diambil alih oleh Nasional Bank Of Egypt dan central Bank of Egypt tahun 1967, 

sehingga kemudian beroperasi atas dasar riba. Pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba 

diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Tonggak sejarah 

1ainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikan Islamic 

DevelopmenBank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah diprakarsai oleh Negara Anggota 

Organisasi Konferensi Islam (OKI). IDB ini kemudian memainkan peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan dana negara-negara muslim untuk pembangunan. Akhimya 

berdirinya IDB memotiva.Si banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan 

syariah, sehingga akhir tahun 1970-an dan awal dekade 1980-an bank-bank 

bermuncu1an di Mesir, Sudan, negaranegara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, 

Banglades, dan Turki. (Abdullah Saeed, 2014;16) 

Lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah 

dipandang semakin menguatkan Kewenangan Peradilan Agama, serta memiliki 

beberapa tujuan yang strategis, diantaranya memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat serta memberikan keyakinan masyarakat untuk melakukan praktek 

Perbankan Syari’ah. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No.21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syari’ah, dipandang masih menyisakan persoalan. Diantaranya 

adalah masih terdapat kesempatan bagi lembaga peradilan yang lain (Peradilan Umum) 

dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah. Sehingga Peradilan Agama semakin 

berkurang dalam kewenangannya untuk menangani sengketa dalam bidang praktek 

ekonomi syari’ah. 

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan yang 

diakui eksistensinya dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan 

Kehakiman dan yang terakhir diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
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Kehakiman, merupakan lembaga Peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam 

dengan lingkup dan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun 

para pencari keadilannya (Justicable). 

Oleh karena itu, para hakim selaku penegak sekaligus pelaksana keadilan bagi 

pencari keadilan dalam Peradilan Agama, Hakim harus memiliki kemampuan dalam hal 

Perbankan Syari’ah sebagai salah satu kewenangan baru bagi Peradilan Agama.Selain 

itu, Peradilan Agama juga dihadapkan pada persoalan yang lain, hal yang terpenting 

tersebut yakni terkait kewenangan dalam hal sengketa perbankan syari’ah. Dimana 

pasca lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, justru kewenangan 

bagi Peradilan Agama dalam penyelesain sengketa Perbankan Syari’ah menjadi 

permasalahan yang sebelumnya dalam UU no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama, 

dijelaskan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah adalah menjadi kewenangan 

secara absolut bagi Peradilan Agama.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Kedudukan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia? 

2. Bagaimana Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia?  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, 

yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada 

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya 

yang relevan dengan topik penelitian. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui 

pengakajian terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah 

serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, 

yakni menganalisis permasalahan tentang kedudukan perbankan syariah di Indonesia 

serta ketebtuan-ketentuan dalam oenyelesaian sengketa perbankan syariah dalam sistem 

hukum di Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedudukan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia 

Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok 

Perbankan.Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai 

sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Bab I pasal 13 huruf C Undang-Undang 

ini memberikan pengertian mengenai kredit yang berhubungan dengan kedudukan Bank 

Syariah. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi: 

”Kredit adalah penyediaan uang tau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu 

berdasakan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal 

mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan 

jumlah bunga yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas maka dapt 

disimpulkan bahwa sisitem perbankan yang dianut oleh Indonesia adalah sisitem 

perbankan konvensional dengan penentuan bunga sebagai unsur utamanya. Terlebih 

lagi pada masa itu Pemerintah memegang kendali penuh atas monopoli penentuan 

susku bunga yang seragam agar tidaj terjadi kesewenang-wenangan pihak bank dalam 

menetapkan susku bunga serta untuk menjaga stabilitas keuangan negara. 

Eksistensi bank syari’at (perbankan syariah) di Indonesia secara formal 

dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan.Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan 

hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syari’at karena masih 

menggunakan istilah bank bagi hasil.Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan 

dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupanpengertian bank syari’at yang 

relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU 

tersebut yang mengatur bank syari’at, maka hingga tahun 1998 belum terdapat 

ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syari’ah.  

(Mohammad Daud Ali, 2000;240) 

Namun demikian berdasarkan penyelidikan bahwa bank-bank Islam telah 

dapat mngembangkan dananya seperti bank konvensional umumnya. Bank-bank 

Islam itu telah menjadi penampung dana dan penyalur dana-dana umat Islam baik 

untuk kepentingan yang berhubungan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, 

dan shadaqah maupun muamalah seperti simpanan wadi’ah dan mu«arabah. Data 
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yang berhasil dikumpulkan ternyata bahwa 26 dari 32 bank merupakan bank yang 

sehat dan untung. Delapan belas di antaranya secara tetap membagikan keuntungan 

kepada para penyimpan dana. Hasil atas investasi bagi dipositor berkisar antara 3 % 

s.d 24 % sedangka hasil atas investasi bagi pemegang saham berkisar 0 % s.d 98 % . 

(Suhrawardi K. Lubis, 2000;47) 

Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Ditinjau 

Dari Hukum Positif di Indonesia 

Aspek penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan perbankan 

syariah termasuk yang mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008. Diaturnya penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 diharap mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan bagi nasabah ketika menghadapi konflik dengan pihak bank syariah. Lebih 

lanjut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan 

nasional, khususnya perbankan syariah. 

Adapun pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

adalah Pengadilan Agama.Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara 

perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia.Sedangkan kedudukannya terutama 

di era reformasi ini mencapai puncak kekokohannya pada tahun 2001, saat 

disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil 

amandemennya secara ekspelisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama 

disebutkan seabagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diIndonesia, bersama 

lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan 

disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan 

atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : 

“ bahawa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan Agama, 

pembinaan, organisasi, administrasi dan pinansialnya dialih dari pemerintah kepada 

Mahkamah Agung”. (Jaenal Aripin, 2008;313) 

Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah di Pengadilan Agama terdapat dua 

jalur, pertama, jalur perdamaian dan kedua jalur mediasi. Dalam hal proses persidangan 

hendaknya memperhatikan bahwa perkara perbankan syari’ah tersebut tidak termasuk 

klausula arbitrase dan tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Kemudian acuan 

sumber hukum dalam proses penyelesaiannya harus mengacu kepada hukum acara 

perdata KUHPerdata, dan sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-
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undangan perbankan syari’ah, , kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syari’ah, fatwa-

fatwa DSN, yurisprudensi, dan doktrin. 

Dengan demikian, putusan arbitrase syari’ah tersebut akan dilaksanakan 

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama ataspermohonan salah satu pihak yang 

bersengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, dan juga Surat 

edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan 

Arbitrase Syari’ah. Atas dasar ini, maka Peradilan Agamalah yang berwenang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah termasuk Perbankan Syari’ah. Adapun 

petunjuk teknis dalam menjalankan putusan Badan Arbitrase Syari’ah di bidang 

perbankkan Syari’ah terdapat dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi 

putusan Arbitrase Syari’ah yaitu : 

a. Putusan Badan Arbitrase Syari’ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan 

dalam pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu : 1). Dalam waktu 

paling lama 30 hariterhitung sejak tanggal putusan Arbitrase Syari’ah 

diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan asli dan 

didaptarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Agama yang 

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian 

sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah, 2). Penyerahan dan pendaftaran 

sebagimana di maksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan 

penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera PA 

dan arbiiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan 

akta pendaftaran, 3). Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan 

lembar asli pengangkatan kepada panitera PA, 4). Tidak dipenuhinya ketentuan 

sebagiaman di maksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak 

dapat dilaksanankan, 5). Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan 

akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.  

b. Perintah melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari’ah tersebut diberikan 

dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan 

kepada panitera PA yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon dalam 

penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah.  

c. Ketua pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, 

memeriksa terlebih dahulu apakah : 1). Persetujuan untuk menyelesaikan 

sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah dimuat dalam suatu dokumen yang 

ditandatangani olehapara pihak, 2). Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah 
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sengketa di bidang ekonomi syari’ah dan mengenai hak yang menuntut hukum 

dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, 3). 

Putusan Badan Arbitrase Syari’ah tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah, 

4). Ketua PA tidak memeriksa atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase 

Syari’ah, 5). Perintah ketua PA ditulis pada lembar asli dan salinan autentik 

putusan Badan Arbitrase Syari’ah yang dikeluarkan, 6). Putusan Badan 

Arbitrase Syari’ah yang telah dibubuhi perintah ketua PA dilaksanakan sesuai 

ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap.  

 

SIMPULAN 

Aspek penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan perbankan 

syariah termasuk yang mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008. Diaturnya penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 diharap mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan bagi nasabah ketika menghadapi konflik dengan pihak bank syariah. Lebih 

lanjut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan 

nasional, khususnya perbankan syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah lebih mengarahkan para pihak menyelesaikan sengketa yang 

ada melalui di luar persidangan.Hal ini dianggap karena penyelesaian di luar 

persidangan dapat diambil keputusan yang tidak merugikan ke dua belah pihak dan juga 

prosesnya tidak terlalu lama. 

Adapun pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

adalah Pengadilan Agama.Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara 

perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia, dan ini sudah tertuang dalam UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 

55 Ayat 1 dan 2. 
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ABSTRAK 

Perkawinan atau pernikahan anak di Indonesia saat ini dinilai oleh sebagian pihak 

sebagai suatu permasalahan tersendiri bagi anak. Praktik pernikahan anak sudah 

mencapai situasi darurat karenanya pemerintah perlu segera mengambil langkah 

strategis untuk mengatasinya, diantaranya dengan mengeluarkan Perpu dan Perda 

pencegahan pernikahan anak serta menghapus dispensasi perkawinan. Selain itu juga 

dibutuhkan juga kerja sama dan komitmen dari para pihak terkait untuk mencegah dan 

mengurangi pernikahan anak.  Di sisi lain perangkat ketentuan yang berkaitan dengan 

perkawinan, memberi kemungkinan berlangsungnya pernikahan anak ini, khususnya 

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) merupakan hukum materiil bagi umat Islam Indonesia di bidang 

keperdataan dalam hal ini bidang perkawinan. Sehingga perlu adanya tinjauan Hukum 

Islam mengenai ketentuan perkawinan atau pernikahan anak ini, baik menurut KHI 

maupun fiqih. Mengingat pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang dengannya 

melahirkan sebuah konsekuensi hukum dalam beberapa perkara lain, sehingga sangat 

penting untuk mengetahui kedudukan hukum pernikahan anak ini. Metode penelitian 

yang digunakan adalah yuridis-normatif. Bahan yang digunakan sebagai sumber dalam 

penyusunan penelitian adalah: Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 

Undang-undang Perlindungan Anak, pendapat para ahli hukum, ulama’ fikih, buku, 

majalah yang keseluruhannya terkait dengan pernikahan anak. 

 

Kata Kunci: kedudukanhukum, pernikahan anak 

 

 

ABSTRACT 

Marriage or child marriage in indonesia nowis assessed by some parties as a its own 

problems for children .Marriage practices the child has been reached is it an emergency 

that reason the government should immediately take a strategic way to handle it , of 

them by issuing perpu and the bylaw the prevention of child marriage as well as remove 

dispensation marriage .Besides that also required cooperation and commitment from the 

parties concerned to prevent and reduce child marriage .On the other hand a device the 

provisions with regard to marriage , give the possibility of life of marriage this kid , 

especially the act of mating and compilation of laws islam ( khi ) .Compilation of laws 

islam ( khi ) constitute legal materially for muslims indonesia in the area of keperdataan 

in this case the field of marriage .Making it necessary to review the presence of islamic 

law on provisions marriage or marriage this kid , according to both khi and fiqih. 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

457 
 

Remember marriage is sacred with her birth to a consequence law in some other matter, 

and thus it is very important to know a marriage law this kid.Research methodology 

used is yuridis-normatif.Material used as a source of in the preparation of research is: 

the act of mating, compilation islamic law, the act of child protection, opinion law 

experts, fiqh ulama, book, magazine overall related by marriage children. 

 

PENDAHULUAN 

Perkawinan atau pernikahan anak di Indonesia saat ini dinilai oleh sebagian pihak 

sebagai suatu permasalahan tersendiri bagi anak. Praktik pernikahan anak sudah 

mencapai situasi darurat karenanya pemerintah perlu segera mengambil langkah 

strategis untuk mengatasinya, diantaranya dengan mengeluarkan Perpu dan Perda 

pencegahan pernikahan anak serta menghapus dispensasi perkawinan. Selain itu juga 

dibutuhkan juga kerja sama dan komitmen dari para pihak terkait untuk mencegah dan 

mengurangi pernikahan anak serta membangun kesadaran masyarakat atas dampak 

buruk pernikahan anak. 

Pernikahan anak adalah masalah global yang dialami oleh banyak negara di 

dunia. Data dari Council of Foreign Relations menyebutkan Indonesia merupakan salah 

satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka tertinggi pengantin anak. Di kawasan 

ASEAN, Indonesia berada pada posis kedua setelah Kamboja. ASEAN telah 

berkomitmen untuk menghapus kekerasan terhadap anak, termasuk pernikahan anak 

melalui ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence Against Children 

(ASEAN RPA on EVAC). Komitmen tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, dan 

menumbuhkan kesadaran untuk mencegah kekerasan terhadap baik secara fisik, seksual 

maupun psikologis. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan 

menikah paada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% menikah pada usia 16-18 tahun. 

Data BPS mencatat  sepanjang 2014 terdapat 911.644 perkawinan anak. Padahal 

pernikahan anak merupakan fenomena gunung es, sehingga angka tersebut pada 

kenyatannya bia jadi jauh lebih besar. 

Sementara itu Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-

XII/2014 yang menolak menaikkan usia pernikahan dipandang tidak sejalan dengan 

seruan dunia untuk mengakhiri pernikahan anak dan bertentangan dengan Undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

Di sisi lain perangkat ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, memberi 

kemungkinan berlangsungnya pernikahan anak ini, khususnya Undang-undang 
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Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

merupakan hukum materiil bagi umat Islam Indonesia di bidang keperdataan khususnya 

bidang perkawinan. Sehingga perlu adanya tinjauan Hukum Islam mengenai ketentuan 

perkawinan atau pernikahan anak ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum pernikahan anak 

menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Bagaimana kedudukan hukum pernikahan anak 

menurut Hukum Islam? 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif, maka dalam 

penyusunan pembahasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Masalah 

Cara yang dipergunakan dalam pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis 

dengan memperhatikan aspek sosial dalam masyarakat. 

b. Sumber Bahan 

Bahan yang digunakan sebagai sumber dalam penyusunan penelitian adalah: 

Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan 

Anak, pendapat para ahli hukum, ulama’ fikih, buku, majalah yang keseluruhannya 

terkait dengan pernikahan anak. 

 

PEMBAHASAN 

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 2 ayat (1) menyatakan 

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu.” Pasal ini dengan jelas menyatakan keabsahan perkawinan 

adalah sebagaimana ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh pihak yang 

melangsungkan perkawinan.  Dengan kata lain negara mengakuinya sebagai 

perkawinan yang legal.Selanjutnya undang-undang ini mengatur tentang pencatatan 

perkawinan, sebagaimana ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
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perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan tersebut mesti ditempatkan tidak 

secara bertolak-belakang, bahwasannya ayat (1) mengatur tentang keabsahan 

perkawinan yang diakui oleh negara, sementara ayat (2) mengatur tentang ketentuan 

adminstratif yang bisa dipandang sebagai muatan kemaslahatan bagi perkawinan yang 

dilangsungkan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak 

membatalkan keabsahan akad yang telah terjadi.  

Pada Bab II UU No. 1 Tahun 1974mengenai Syarat-syarat Perkawinan dapat 

diketahui bahwa undang-undang ini menekankan dasar berlangsungnya perkawinan 

adalah atas persetujuan kedua calon mempelai.Pasal 6 ayat (1) berbunyi; “perkawinan 

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”Dengan demikian apabila 

perkawinan dilangsungkan memenuhi ketentuan hukum agama atau kepercayaan yang 

dianut, namun dilangsungkan tanpa dasar persetujuan calon mempelai, maka berarti 

tidak terpenuhi syarat menurut undang-undang ini. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya 

syarat ini adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 6, yaitu: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 

tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) 

pasal ini cukup diperoleh dari orang tuanya yang mampu menyatakan kehendaknya; 

4. Dalam hal kedua orang tua tela meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan 

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya; 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 

yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi 

izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) 

pasal ini; 
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6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 

Berkenaan dengan pernikahan anak, ada 2 (dua) ketentuan yang patut menjadi 

dasar yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 UU No. 

35 Tahun 2014 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Pasal 26 ayat (1) berbunyi: 

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;  

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;  

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan  

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.  

Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah 

terjadinya perkawinan pada usia anak, yakni usia sejak dalam kandungan sampai 

dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Sementara UU No. 1 Tahun 1974 memberikan 

kemungkinan terjadinya perkawinan usia anak.Kewajiban dan tanggung jawab orang 

tua untuk mencegah terjadinya pernikahan anak ini tidak diikuti dengan ancaman sanksi 

apabila terjadi pelanggaran. 

Pernikahan anak tidak termasuk dalam bentuk pernikahan atau perkawinan yang 

dilarang oleh undang-undang. Dimana undang-undang menetapkan adanya perkawinan 

yang dilarang sebagaimana terdapat dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 yaitu: 

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 

2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak 

tiri; 

4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi/paman susuan; 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

461 
 

5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin. 

7. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-

undang 

8. suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan 

perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

9. wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

Dari ketentuan di atas, pernikahan anak tidak termasuk bentuk pernikahan yang 

dilarang oleh undang-undang.Bahkan undang-undang memberikan kemungkinan 

terjadinya pernikahan anak.Bagi wanita dengan batas usia minimal 16 (enam belas) 

tahun –terkategori anak menurut UU Perlindungan Anak- dan bagi pria batas minimal 

19 (Sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan usia di bawah ketentuan tersebut 

maka harus meminta dispensasi pengadilan. Dengan demikian pernikahan anak 

dianggap sah sepanjang pernikahan dilakukan memenuhi ketentuan pasal 2 dan pasal 6 

ayat (2) undang-undang ini. 

Islam memiliki pandangan khas tentang pernikahan. Islam telah memerintahkan 

untuk melangsungkan pernikahan, untuk melangsungkan keturunan manusia dengan 

cara mulia dan terhormat. Rasulullah saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa saja 

diantara kalian yang telah mampu memikul beban, hendaklah ia segera menikah, 

karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Sebaliknya, 

siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat menjadi 

perisai.”Islam menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Melalui pintu pernikahan 

kelestarian jenis manusia berlangsung dengan cara terhormat dan terjaga nasab. Agar 

nilai ibadah pernikahan ini tercapai, maka yang pertama dipenuhi adalah tata-cara 

pernikahan terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga pernikahan tersebut sah menurut 

hukum agama. 
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Mengenai pernikahan anak, Islam mengakui pernikahan anak ini, sepanjang memenuhi 

ketentuan rukun dan syarat sah pernikahan.Akad perkawinan harus memenuhi empat syarat 

berikut: 

Pertama, ijab-qabul dilakukan dalam satu majelis.Majelis tempat diucapkannya 

ijab adalah juga majelis tempat diucapkannya qabul. Kedua, kedua belah pihak yang 

berakad mendengarkan perkataan pihak satu sama lain sekaligus memahami 

maknanya.Jika salah satu pihak tidak mendengar atau tidak memahami, maka 

pernikahan tersebut tidak sah.Ketiga, hendaknya ucapan qabul tidak bertolak-belakang 

dengan ucapan ijab, baik secara keseluruhan maupun sebagian.Keempat,syariat hanya 

membolehkan mempelai wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim, 

sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita muslimah atau ahlul kitab. 

Keempat syarat ini keabsahannya harus disempurnakan dengan tiga syarat berikut: 

pertama, mempelai wanita harus benar-benar menerima akad nikah yang 

dilangsungkan. Kedua, adanya wali dari pihak wanita.Ketiga, dua orang saksi muslim, 

baligh, berakal dan mampu mendengar ucapan ijab qabul dan memahaminya. 

Keseluruhan hal diatas menjadi dasar sahnya pernikahan.Para ulama’ fiqih menjadikan 

ketidakabsahan pernikahan apabila pernikahan tersebut dilakukan tidak memenuhi rukun 

nikah. 

Pasal 4 KHI menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.”Pada Bab IV mengenai Syarat dan Rukun Perkawinan, pasal 14 berbunyi: 

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 

a. Calon Suami; 

b. Calon Isteri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi dan; 

e. Ijab dan Kabul. 

Kompilasi Hukum Islam memunculkan batasan usia yang tidak diatur dalam 

fiqih. Terhadap ketentuan batasan usia ini KHI mengacu pada UU Perkawinan.Namun 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

463 
 

batasan usia ditujukan untuk kemaslahatan keberlangsungan pernikahan. Mengingat 

tidak terdapat sanksi bagi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. 

Pasal 15: 

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 

Undang-undang No.1 tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 

tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun; 

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati 

izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 

1974. 

Ketentuan usia tersebut nampak dinyatakan demi kemaslahatan, bukan sebagai 

dasar legalitas pernikahan. 

  Dengan demikian pernikahan usia anak tidaklah menjadi penghalang 

berlangsungnya pernikahan maupun menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan karena 

usia tidak termasuk dalam rukun dan syarat menurut fikih Islam. Tidak ada ikhtilaf di 

kalangan ulama’ fikih tentang kebsahan pernikahan anak. Demikian penjelasan Ibnu 

Mundzir sebagaiman yang dikutip oleh Ibnu Qudamah. Dalam penjelasannya Ibnu 

Mundzir menyatakan: “semua ahli yang pandangannya kami hafal, telah sepakat 

bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil adalah mubah 

(sah)”. Salah satu argumentasi yang digunakan adalah Firman Alloh SWT yang 

mengatakan: “perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-

perempuanmu jika kamu ragu-rahu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka 

adalah tia bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. Dan 

peremuan-perempua yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan 

kandungannya.Siapa saja yang bertakwa kepada Alloh, niscaya Alloh menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.”(QS. At-Thalaq : 4) 

   Demikianlah pernikahan anak menurut Hukum Islam, bahwa 

pernikahannya sah dan diakui, dimana perlu memahami hukum lain dalam syariat yang 

berlaku terhadap pernikahan anak ini, yaitu anak tersebut tidak langsung diserahkan 

kepada suaminya dan jika ia belum baligh atau belum mampu untuk melakukan 

hubungan suami-istri maka hal tersebut tidak diperkenankan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kedudukan hukum pernikahan anak diakui oleh UU No. 1 Tahun 1974. 

Dalam batasan usia minimal 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Jika terjadi 

penyimpangan dari usia tersebut, yakni usia dibawah 16 (enam belas) tahun bagi wanita 

dan di bawah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria, harus meminta dispensasi dari 

pengadilan. 

2. Kedudukan pernikahan anak diakui oleh Hukum Islam dan KHI. 

Pernikahan tidak dengan sendirinya boleh dilakukan hubungan suami-istri, apabila istri 

belum baligh atau belum mampu melakukan hubungan suami-istri. 

 Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah perlu 

adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan Hukum 

Islam, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penafsiran maupun memberikan 

kedudukan hukum dalam status pernikahan anak ini. Baik mengenai ketentuan usia, 

sahnya pernikahan dan sebagainya. Mengingat KHI masih mengadopsi undang-undang 

perkawinan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan pernikahan di dalam 

Islam. 
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ABSTRAK 

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana eksistensi delik adat dalam masyarakat adat dan untuk mengetahui 

bagaimanakah relevansi delik adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik secara 

teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan 

pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Adat. Sedangkan secara 

praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama Sebagai acuan bagi 

penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya Sebagai bahan masukan terhadap 

pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan pelaksanaan dalam penerapan sanksi/delik 

adat. Sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa khususnya yang sedang mengambil 

mata kuliah hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi 

hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau 

“hibrida” antara aspek penelitian  sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai 

cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan 

holistic 

 

Kata kunci : delik adat, eksistensi,hukum pidana, pembaharuan,  

 

 

ABSTRACT 

As for the purpose of this research is to know how adat delict exsistence in 

criminal law reform Indonesia. This research is expected to provide a significant 

contribution both theroretically and practically. This study is theoretically beneficient to 

development of legal science especially to adat law. While practically this research 

expected to be usefull as a reference for state officials in performs their duties. As well 

as inputs to related parties which organized the implementation of the sanctions/adat 

delict. Also as additional materials for the students especially those who are study 

subject adat law. This study uses research methods of socio-logical research using an 

interdisciplinary approach among aspectsof social logical research using normative 

approach who used the method of qualitative analysis is by analyzing the data dept and 

holistic. 

 

Keywords: adat delict, criminal law, existence, reform 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai identitas bangsa, eksistensi hukum adat mesti memiliki cirri dan 

karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan 

bahwa “tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum 
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pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu” 

(Sudarto;1981) 

Keberadaan sanksi adat atau hukum pidana adat dalam kenyataan masyarakat 

hukum adat dibeberapa daerah tertentu di Indonesia seperti mislnya di Aceh, Gayo Alas 

dan Batak, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Bangka, Bali, 

Lombok, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Ambon, Jawa, Madura dan lain-lain 

merupakan wujud dari mekanisme control social yang tumbuh dan berkembang di alam 

tradisi masyarakat yang bersangkutan. 

Di dalam pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Pidana, Barda Nawawi 

Arief mengemukakan bahwa: 

“dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan 

menggunakan/mengoperasionalisasikan/memfungsionalisasikan hukum pidana, 

masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah besr kecilnya 

kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga 

masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti, bahwa masalah besarnya terletak 

diluar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan dengan konsep 

nilai (padangan/ideology) sosio-filosofis, sosio politok, dan sosio cultural dari suatu 

masyarakat, bangsa dan negara” 

Secara singkat berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa 

pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi 

pada kebijakan (policy-oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai 

(value-oriented approach). Bertitik tolak dari sifat hakiki permasalahan sebagaimana 

diuraikan diatas maka sudah sepatutnya lah pembaharuan hukum pidana di Indonesia 

harus egera dituntaskan karena sudah sangat mendesak. KUHP yang berlaku di 

Indonesia saat ini sudah sangat tidak relevan lagi dengan aspirasi dan perkembangan 

yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, persoalan yang bersifat mendasar 

menyangkut heterogenias kultur serta pluralism hukum dalam masyarakat Indonesia, 

baik yang bersifat hukum adat maupun yang bersifat religius masih belum dapat 

tersebtuh oleh hukum pidana kita.. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal 

research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek 
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penelitian  sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, 

yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana 

dikemukakan oleh David M. Fetterman (David M.Fetterman, 1998) bahwa “ this 

description might include the group’s history, religion, politics, economy and 

environment’, dengan kata lain socio-legal research merepresentasikan keterkaitan 

antara konteks dimana hukum berada (an interface with a context within which law 

exists) (sulistyowati Irianto; 2009)  Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan 

lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan 

melakukan perbandingan antara law in book dengan law in action.. 

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma socio-legal 

sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif 

dengan metode sosiologis kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, terlebih dulu akan 

menganalisis beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian dengan  

peraturan nasional/daerah maupun keputusan instansi terkait atau kepala daerah 

(documentation studies). Diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan 

hukum  primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan 

hukum adat di Indonesia . Sebagai negara hukum (state governed by law) maka bahan 

hukum primer pertama adalah Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar RI 

terutama pasal-pasal yang mengatur secara normatif tentang hukum pidana Indonesia 

yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

 

PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Delik Adat dalam Masyarakat 

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam 

masyarakat yang mana eksistensi keberadaannya dapat dilihat dengan masih 

dipatuhinya norma-norma dalam masyarakat. Hukum adat di indonesia pada umumnya 

dalam bentuk yang tidak tertulis dan tidak dibedakan serta tidak dipisahkan antara 

hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara secara tegas seperti yang 

terdapat dalam hukum barat. Sedangkan untuk sumber tertulis dapat dilihat dalam 

beberapa peraturan-peraturan adat yang termuat di dalam beberapa kitab yang tersebar 

di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya adalah Kitab Ciwasasana atau 

Purwadhigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke.10, Kitab gajah Mada, 

Awig-awig di Bali, Kitab Simbur cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Nih di 

Lampung dan lain sebagainya. 
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hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat, karena 

masyarakat memandang bahwa hukum adat sebagai bentuk hukum yang paling efekif 

dalam menangani delik adat yang terjadi dalam masyarakat. Karena setiap hal yang 

dapat mengganggu dalam masyarakat dapat menjadi penghalang dalam penerapan 

hukum adat di masyarakat, dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat 

tersebut akan diatur lebih khusus dengan tepat oleh hukum delik adat. 

Dengan sifatnya yang dinamis hukum adat berkembang mengikuti kondisi 

masyarakatnya. Sejalan dengan berjalannya waktu ditambah berbagai factor yang 

mempengaruhi seperti kemajuan dalam bidang pendidikan, teknologi yang pada 

akhirnya merubah pola pikir masyarakat sehingga secara otomatis juga merubah pada 

berbagai kebijakan-kebijakan regulasi dalam aturan-aturan yang menjadi pedoman 

dalam masyarakat. Seperti dalam pembuatan berbagai aturan perundang-undangan, hal 

inilah yang kemudian menjadikan eksistensi delik adat menjadi “ada” dan “tiada”. 

Proses penyelesaian adat lebih dikenal dengan peradilan adat. yang dimaksud 

dengan peradilan adat adalah cara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, 

mempertimbangkan, dan menyelesaikan suatu perkara kesatuan adat. 

Penyelesaian melalui peradilan adat tidak sama dengan penyelesaian seperti 

melalui hukum positif seperti yang diatur dalam hukum acara baik itu hukum acara 

pidana maupun hukum acara perdata. Karena penyelesaian melalui adat mengenai 

pemidanaan selalu menimbang nilai-nilai social dan budaya serta rasa keadilan dan 

kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat. 

Masyarakat adat percaya bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan adat 

terhadap suatu delik adat yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa 

keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas 

kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakuna delik adat tersebut. 

Di dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi semangat 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam upaya penyelsaian suatu konflik berusaha 

untuk mencapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak yang berujung pada 

kata mufakat. Musyawarah dalam masyarakat inilah yang kemudian secara perlahan-

lahan berkembang menjadi hukum adat dalam masyarakat. 

Adat yang baik harus tetap dijalankan di dalam masyarakat, meskipun hukum 

adat bersifat dinamis dimana mengikuti perkembangan masyarakatnya jadi 

eksistensinya berdasarkan masih dipertahankan atau tidak hukum adat tersebut di dalam 

masyarakat. Segala aturan yang terdapat dalam hukum adat bertujuan untuk melindungi 
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masyarakat itu sendiri, karena hukum adat tersebut sangat terkait dengan alam pikiran 

maupun pengalaman hidup yang dialami oleh masyarakat. Keberadaan delik adat masih 

sangat diyakini oleh masyarakat, sehingga masih berlaku di beberapa daerah di 

Indonesia.  

 

B. Relevansi Delik Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia 

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari hukum positif yang berlaku di 

Indonesia, disamping kearifan local yang hanya berlaku local, sifat keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum nya tidak terukur. Maka tetap diperlukan landasan 

hukum yang bersifat nasional. 

Sebagai identitas bangsa, eksistensi hukum adat mesti memiliki cirri dan 

karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan 

bahwa tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum 

pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu” (Sudarto, 

1981) 

Cara-cara penyelesaian adat adalah tumpuan harapan dan sumber budaya 

bangsa, dalam adat terdapat beberapa gambaran kehidupan yang aman dan tentram lahir 

batin. Konflik-konflik adat terjadi karena adanya benturan-benturan atas apa yang telah 

disepakati bersama. Konflik-konflik yang sifatnya non criminal penyelesaiannya tanpa 

melalui proses peradilan adat, biasanya penjatuhan sanksi melalui rapat musyawarah 

desa yang dipimpin oleh kepala adat. kasus-kasus termasuk di dalamnya adalah 

penghinaan, beberapa delik atas pelanggara seperti pencurian benda-benda suci yang 

sifatnya tidak besar. Namun untuk kasus pelanggaran berat penyelesaiannya tetap 

melalui peradilan formal. 

Apabila kita melihat dan mengkaji mengenai hukum delik adat di Indonesia 

maka hal ini sangat menjadi menarik apabila dikaitkan dengan rencana pembaharuan 

hukum pidana Indonesia yang hingga sampai saat ini masih terus menjadi wacana dan 

belum berhasil di realisasikan menjadi KUHP pengganti KUHP warisan colonial. Hal 

ini dikarenakan menjadikan ini sesuatu yang sangat penting di bahas dan dikaji lebih 

mendalam lagi dalam pembaharuan hukum pidana ndonesia yang mana selain 

memperhatika kajian hukum pidana positif juga harus memperhatikan kajian terhadap 

kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa disamping adanya pengaruh hukum yang 
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lebih besar dari dunia internasional dalam menambahkan prinsip-prinsip hukum pidana 

dari berbagai negara. 

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada saat ini sudah merupakan sesuattu 

yang sangat mendesak untuk segera di selesaikan, karena proses pembaharuan hukum 

pidana ini sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama. Pentingnya pembaharuan 

hukum pidana Indonesia ini di dasarkan atas beberapa alasan, diantaranya adalah seperti 

yang kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah 

merupakan warisan belanda, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada 

saat ini dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, pembaharuan hukum 

pidana Indonesia penting agar kita memiliki KUHP yang asli buatan negara kita yang 

benar-benar bercirikan ke-Indonesiaan, setidaknya di tengah era yang sudah sangat 

maju seperti saat ini dalam pembaharuan hukum pidana tersebut dapat memuat kearifan 

local masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh budaya dan tradisi adat 

istiadatnya. 

 Dalam Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (RUU-KUHP) memperluas perumusannya dengan mengakui eksistensi 

berlakuny hukum yang hidup dalam (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar 

patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaan 

nya atau tidak diatur dalam undang-undang.  

Dalam RUU-KUHP terlihat adanya usaha yang konkrit berup implementasi 

ide/konsep/pemikiran melalui pengkajian terhadap hukum adat dan atau hukum yang 

masih hidup dalam masyarakat bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal-hal 

ini terlihat seperti: 

1. Adanya pembaharuan terhadap asas legalitas formil sebagai tanda diakuinya hukum 

yang hidup dalam masyarakat.  

2. Dimasukkannya sanksi adat dalam bentuk pemenuhan kewajiban adat yang bertujuan 

untuk pemulihan keseimbangan yang terganggu. 

Penegakan hukum merupakan penyerasian nilai-nilai dengan perilaku manusia 

dengan mewujudkan ide-ide atau nilai-nilai ke dalam bentuk hukum in concreto 

sehingga mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian 

dengan tegas menyatakan bahwa hukum adat adalah merupakan factor yang penting 
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dalam penegakkan hukum, karena sasarannya adalah terwujudnya rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.  

Menjalankan hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang iedeal tidak 

bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis (hukum positif) 

hendaknya dijalankan secara beriringan dengan hukum yang tidak tertulis. Jika terjadi 

perbedaan di antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis maka 

disinilah peranan pemuka masyarakat untuk mengharmonisasikan kedua hukum 

tersebut. 

SIMPULAN 

Kesimpulan 

Adapun yang menjadi ksimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Eksistensi delik adat masih diyakini keberadaannya oleh masyarakat Indonesia 

yang sebagian besar masih meyakini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat 

terdapat hukum yang tidak tertulis berdampingan dengan hukum tertulis. Dalam 

mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap permasalahan dapat 

diselesaikan secara tuntas terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang 

mungkin ada. Karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yakni 

kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh 

negara. 

2. Dengan diakuinya hukum yang tidak tertulis dalam hal ini adalah hukum adat 

membawa konsekuensi logis bahwa pembentuk RUU KUHP menarik hukum tidak 

tertulis menjadi hukum formal. Implikasi adanya aspek ini membuat penegakkan 

hukum yang hidup dalam masyarakat akan dilakukan oleh negara melalui sub 

system peradilan pidana. Dimasukkannya hukum adat sebagai salah satu dasar 

dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia membawa kemajuan yang sangat 

penting dalam eksistensi pengakuan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat 

tardisional berkaitan dengan hukum adat. Dalam Rancangan undang-undang 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) memperluas 

perumusannya dengan mengakui eksistensi berlakuny hukum yang hidup dalam 

(hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan 

sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaan nya atau tidak diatur dalam 

undang-undang.  
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SARAN 

1. Agar pemerintah dalam hal ini adalah badan legislative segera 

menyelesaikan pembaharuan RUU KUHP yang sudah sangat mendesak 

karena KUHP yang masih berlaku sekarang sudah tidak relevan lagi dengan 

keadaan masyarakat saat ini.  

2. Penyertaan delik adat dalam RUU KUHP agar eksistensi keberadaannya 

dalam masyarakat semakin diakui dan dihormati.   
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  penyelesaian sengketa tanah melalui 

lembaga mediasi pada kantor pertanahan di kota Banjarmasin  serta Keuntungan dan 

kelemahan apa saja yang didapat dari penyelesaian sengketa tanah melalui jalur di luar 

peradilan.  Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. 

Pertama  melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kedua melalui kerjasama 

(kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan putusan yang bersifat 

pertentangan (adversarial) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, 

bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, 

membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan 

diantara pihak yang bersengketa, sedangkan dengan proses mediasi dirasakan lebih 

memberikan rasa kadilan bagi para pihak dengan win-win solusi. 
 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sengketa, Tanah  

 

 

ABSTRACT 

This research. to purpose which  to knows solution by mediation  in the land office the 

Banjarmasin  city. Understand to advantages and disadvantages of what is obtained 

from the land to legal action solution. The theory problem solving by two (2) ways. The 

first  to litigation process by the courts, and second the 

process of cooperation (cooperative) out of court. Litigation resulted in a decision that 

is a conflict (adversarial) that have not been able to embracethe common interest, and 

even tends to create new problems, slow in their resolution, is costly , unresponsive, and 

cause enmity between the parties , while the mediation process is felt moregive taste of 

the Justice for the parties to the win-win solution. 

 

Keywords: solution, legal action, Land 

 

PENDAHULUAN  

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya 

didasarkan dua prinsip utama, yaitu: 

a. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang 

bersangkutan; 
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b. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang 

disengketakan. 

Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami 

pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi 

mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai 

perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-

persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.  

Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih 

banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak 

dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu 

kesepakatan (Gary Goodpaster, 1995;16) 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi 

di kantor pertanahan Banjarmasin? 

2. Apakah Keuntungan dan kelemahan yang didapat dari penyelesaian sengketa tanah 

melalui lembaga  mediasi ? 

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan 

pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah 

untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan 

penelitian secara  lebih  baik, atau  lebih  lengkap  dan  memberikan kemungkinan yang 

lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui (Soerjono Soekanto,2007:7). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan 

pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Mediasi di Kantor 

Pertanahan Banjarmasin 

1. Prosedur pendaftaran mediasi pada BPN Banjarmasin: 

1.1 Pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan ke kantor badan 

pertanahan setempat. Pengaduan bisa dilakukan melalui tulisan ataupun 
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lisan yang tetap harus ditindak lanjuti oleh pegawai badan pertanahan. 

Setelah itu dilakukan registrasi terhadap pengaduan yang diterima. 

1.2 Setelah pengaduan diterima, lalu pegawai badan pertanahan melakukan 

pengkajian kasus untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa, 

kemudian menganalisa data-data yang ada, dan menyampaikan rekomendasi 

penyelesaian sengketa kepada pihak yang melakukan pengaduan; 

1.3 Penanganan kasus, yaitu dengan cara melakukan investigasi/ penelitian ke 

lapangan, penyiapan berita acara, analisis pengelolaan data/surat keputusan 

dan monitoring, kemudian evaluasi hasil penanganan kasus. 

1.4 Penyelesaian kasus, dilakukan dengan dua cara yaitu melalui proses mediasi 

dan bila dalam penyelesaian tidak ada titik temu maka diteruskan ke jalur 

hukum melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN).  

Dengan demikian prosedur penyelesaian sengketa tanah pada kantor pertanahan 

kota Banjarmasin dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Pihak penggugat melaporkan gugatannya dikantor pertanahan kabupaten atau 

kota pada seksi bagian tata usaha  

2) Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan 

kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tanganinya permasalahan 

yang diajukan oleh si penggugat  

3) Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para 

pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi-negosiasi untuk 

mencapai titik temu kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yang 

bersengketa (win-win solution)  

4) Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya 

penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka seksi sengketa, konflik 

dan perkara membuat suatu berita acara guna dilaksanakan mediasi tersebut  

5) Setelah dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini adalah 

BPN akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang sedang 

bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari 

kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat 

dengan putusan yang diberikan oleh seorang mediator maka putusan tersebut 

akan ditindaklanjuti. Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan 

perbuatan-perbuatan administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri. 

Adapun fungsi dari perjanjian perdamaian, berita acara, notulis maupun 
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laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan 

kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang diterima 

BPN, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu perubahan data 

sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten / Kota.  

Putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator dan 

saksi-saksi. Penandatanganan hendaknya dilakukan pada hari dan tanggal 

saat diambilnya putusan tersebut secara bersamaan dan tidak diperkenankan 

dilakukan secara terpisah. Salah satu ciri dari penyelesaian masalah dengan 

mediasi adalah putusannya merupakan kehendak yang dirumuskan secara 

bebas oleh para pihak. Mereka boleh menentukan pilihan penyelesaian 

masalahnya karena itu putusan penyelesaian masalah dirumuskan dalam 

bentuk suatu kesepakatan ( agreement ).  

Akibat untung-rugi yang timbul dari putusan tersebut merupakan 

resiko sepenuhnya dari para pihak. Walaupun demikian, dalam menentukan 

kesepakatannya tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh 

Negara.  

2. Data kasus pertanahan pada Badan Pertanahan Banjarmasin periode 

2011-2016 

No Tahun 
Jumlah Tipologi Upaya Mediasi 

Perkara Sengketa berhasil Gagal 

1 2011 10 Sengketa penguasaan 

pemilikan dan sengketa 

batas bidang tanah 

8 2 

2 2012 5 Sengketa penguasaan 

pemilikan 

1 4 

3 2013 4 Sengketa penguasaan 

pemilikan 

0 4 

4 2014 4 Sengketa penguasaan 

pemilikan 

3 1 

5 2015 4 Sengketa penguasaan 

pemilikan dan sengketa 

letak bidang tanah 

2 2 

6 2016 4 Sengketa penguasaan 

pemilikan dan sengketa 

letak bidang tanah 

2 2 

             (Data BPN Banjarmasin) 
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Dari tabel diatas  dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 jumlah  perkara yang 

masuk ke BPN Banjarmasin sebanyak 10 perkara, ditahun 2012 hanya 5 perkara yang 

masuk, sedangkan dari 2012 hingga 2016 jumlah perkara yang masuk cukup stabil yaitu 

4 perkara yang masuk. Dari sini dapat dilihat bahwa perkara yang masuk diawal cukup 

besar kemudian  mengalami pengurangan setiap tahunnya. Jumlah perkara yang 

berhasil dimediasi di BPN Banjarmasin tidak menentu terkadang berimbang antara 

mediasi yang berhasil dengan mediasi yang gagal (lihat tabel). 

Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016  pasal 3 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi 

di pengadilan yang berbunyi: 

“Setiap Hakim, Mediator. Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. 

Hal ini berarti meskipun mediasi itu adalah alternatif penyelesaian sengketa / 

Alternative Dispute Resolution (APS/ADR) di luar peradilan proses penyelesaian 

sengketa relatif lebih cepat, murah dan sama-sama menguntungkan (win-win solution) 

bagi kedua belah pihak yang berperkara karena hasil dari mediasi merupakan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPN Banjarmasin bagian sengketa 

konflik dan perkara (27/12/2016) kekuatan hukum untuk menuntut/memaksa para pihak 

untuk menaati hasil mediasi yang disepakati (kesepakatan dari para pihak) masih 

kurang, terbukti dari masih sering terjadinya pihak-pihak yang semula permasalahannya 

telah selesai ternyata solusi yang disepakati bersama tidak dilaksanakan sehingga harus 

melakukan mediasi kembali di BPN Banjarmasin. Bahkan adakalanya mediasi yang 

semula selesai  (difasilitasi oleh BPN Banjarmasin) pada akhirnya penyelesaiannya 

tetap menempuh jalur peradilan. 

Berdasarkan PMNA / KBPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tatacara Penanganan 

Sengketa Pertanahan, sengketa pertanahan (pasal 1 ayat 1) adalah perbedaan pendapat 

mengenai:  

a. Keabsahan suatu hak  

b. Pemberian hak atas tanah  

c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda 

bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan.  

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya 

didasarkan dua prinsip utama, yaitu:  
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a) Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari 

permasalahan yang bersangkutan  

b) Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek 

yang disengketakan  

B. Keuntungan dan kelemahan yang didapat dari penyelesaian 

sengketa tanah melalui lembaga  mediasi  

Untuk memperoleh gambaran lebih mengenai alternatif penyelesaian sengketa 

dapat dilihat didalam pasal 6 UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa, yaitu: 

1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian secara legitasi di pengadilan. 

2)  Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif 

penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada (1) diselesaikan dalam pertemuan 

langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan 

dalam suatu kesepakatan tertulis. 

3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada (2) tidak dapat 

diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa diselesaikan melalui 

bantuan seorang atau seorang mediator. 

4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan 

seorang atau mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediator tidak berhasil 

mempertemukan kedua belah pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa untuk menunjuk seorang mediator. 

Setiap lembaga penyelesaian sengketa mengandung keuntungan dan 

kekurangannya masing-masing, karena pendekatan penyelesaian yang dipergunakan 

berbeda-beda. Proses mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa menggunakan 

pendekatan yang memberikan perhatian utama pada kepentingan-kepentingan yang 

berkaitan dengan persoalan yang diajukan oleh para pihak (interest based). Ini artinya 

bahwa mediasi memberikan penekanan pada kemanfaatannya bagi para pihak dalam 

penyelesaian sengketa yang dihadapi.  

Setiap lembaga penyelesaian sengketa mengandung keuntungan dan kekurangan 

masing-masing, karena pendekatan penyelesaian yang dipergunakan berbeda-beda. 

Namun demikian dalam kondisi yang normal setiap memperoleh perlakuan yang 

proposional di dalam setiap penerapan hukum sesuai dengan kondisi obyektif yang 
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berlangsung disekitarnya. Dengan penekanan pada interes maka berbagai kepentingan 

para pihak yang bersengketa dapat diakomodasi secara maksimal. Hal ini akan 

berpengaruh pada kepuasan pihak-pihak yang bersangkutan atas penyelesaian sengketa 

melalui mediasi. Meskipun dari berbagai hal mediasi mengandung banyak keunggulan 

namun bukan berarti tidak terdapat kelemahannya.  

Kelemahan mediasi terletak pada kekuatan mengikatnya putusan mediasi, dimana 

ketika para pihak yang telah mufakat ternyata salah satu dari para pihak tersebut 

ternyata wanprestasi terhadap hasil kesepakatan tersebut. Untuk itu alangkah lebih bijak 

kesepakatan tersebut didaftarkan pada kantor pengadilan setempat untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi pada Kantor 

Pertanahan (BPN) Banjarmasin dari segi prosedural lebih sederhana dibandingkan 

dengan penyelesaian sengketa lain misalnya melalui lembaga peradilan. 

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan memerlukan waktu yang sangat 

lama. Hal ini disebabkan adanya upaya-upaya hukum yang disediakan bagi pihak-

pihak yang tidak puas terhadap penyelesaian sengketa yang telah diputus.  Secara 

umum mediasi memang memerlukan biaya, namun tidak sebesar yang diperlukan 

untuk proses di peradilan. Meskipun dari berbagai hal mediasi mengandung banyak 

keunggulan namun bukan berarti tidak terdapat kelemahannya. Kelemahan mediasi 

terletak pada kekuatan mengikatnya putusan mediasi. 

2. Kelemahan mediasi terletak pada kekuatan mengikatnya putusan mediasi, dimana 

ketika para pihak yang telah mufakat ternyata salah satu dari para pihak tersebut 

ternyata wanprestasi terhadap hasil kesepakatan tersebut. Untuk itu alangkah lebih 

bijak kesepakatan tersebut didaftarkan pada kantor pengadilan setempat untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 

 

Saran 

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi pada Kantor 

Pertanahan (BPN) Banjarmasin sebaiknya disosialisasikan (hal ini dapat dilihat dari  

tabel penyelesaian sengketa rentang waktu 2011 -2016) kepada seluruh lapisan 

masyarakat, terutama yang belum melek hukum karena hanya kalangan masyarakat 
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tertentu saja yang mengetahui penyelesaian melalui lembaga mediasi pada Kantor 

Pertanahan (BPN) Banjarmasin.  

2. Dari segi efisiensi waktu , tenaga dan biaya penyelesaian melalui lembaga mediasi 

pada kantor pertanahan di kota Banjarmasin sebaiknya perlu dipikirkan oleh para 

pihak yang bersengketa dikarenakan lebih menguntungkan dan  dari segi prosedural, 

mediasi dirasakan lebih sederhana dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lain 

misalnya melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga 

peradilan memerlukan waktu yang sangat lama. Hal ini disebabkan adanya upaya-

upaya hukum yang disediakan bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap 

penyelesaian sengketa yang telah diputus. Dan agar berkekuatan hukum tetap  

(inkracht van gewisjde) sebaiknya hasil dari mediasi tersebut didaftarkan pada kantor 

pengadilan setempat. 
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ABSTRAK 

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan YME, yang 

dikaruniai akal dan fikiran, disempurnakan dengan berkomunikasi yang membedakan 

manusia dengan makhluk laiinya yang ada didunia ini,sejak dulu manusia memiliki 

pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut 

makanan yang diperbolehkan ataupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang 

mengandung bahan yang berbahaya.Karena itulah perlunya kepastian hukum dalam 

menjamin perlindungan terhadap konsumen yang termaktub dalam UU Perlindungan 

Konsumen no 8 tahun 1999. 

Kata Kunci : konsumen, perlindungan hukum. 

 

ABSTRACT 

The man is someone that is perfect created by God, that is reward  intelligence and 

mind, perfected by communication that is different between a man with another in the 

world, since of long time a man have food that is different in see food and drink, to 

concern food that is contains food is good for eaten and not for eaten, especially food 

thas is get dangerous. Because it’s need by certainty law in garrante protection to 

costumer in UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999. 

Key Words : costumer, protection of law. 

 

PENDAHULUAN 

 Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa , Yang dikarunia akal dan fikiran, disempurnakan dengan 

berkomunikasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada didunia ini, 

Semenjak dahulu manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan 

dan minuman.Baik menyankut makanan yang diperbolehkan ataupun makanan yang 

dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan berbahaya. 

 Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di 

bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi 
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barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Produk pangan mengandung bahan 

tambahan yang dilarang masih sering ditemukan dipasaran, seperti temuan kosmetik 

mengandung bahan berbahayadan juga kerap ditemukan oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan ( BPOM) demikian juga jamu yang mengandung bahan kimia obat. 

 Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 

karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi 

serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang 

dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain kondisi 

dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen 

menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah,Seperti 

banyaknya makanan yang mengandung bahan yang berbahaya.Kenapa pelanggaran –

pelanggaran ini masih selalu ditemukan , padahal jelas ada regulasi yang mengaturnya , 

Jawabannya tentunya karena kurangnya pengawasan yang tidak berjalan, dan tidak ada 

tanggung jawab dari para produsen pruduk-produk tersebut. Namun tidak jarang juga 

konsumen yang dipersalahkan. Konsumen dituntut untuk cerdas dan kritis dalam 

memilih produk . Bagaimana konsumen mampu memilih untuk hal yang disebutkan di 

awal tadi, Semua itu baru dapat diketahui setelah melalui uji laboratorium. Tidak 

mungkin mengharapkan konsumen menguji terlebih dahulu produk yang akan 

dikonsumsinya.. Belakangan santer dikampanyekan perlunya standar untuk menjamin 

keamanan serta kualitas produk yang diproduksi dan diperjualbelikan , pertanyaan 

berikutnya apakah keberadaan standar mampu mencegah beredarnya produk-produk 

yang tidak aman dan tidak berkualitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal mengkonsumsi bahan makanan dan 

minuman dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti ,baik 

secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk 

kepentingan pemahaman terhadap masalah perlindungan terhadap konsumen.khususnya 

di Indonesia. Sedang secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuat 

Undang-Undang dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada 

konsumen. 
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METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normative, maka dalam 

penyusunan pembahasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Masalah 

Cara yang dipergunakan dalam pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis 

dengan memperhatikan  aspek social dalam masyarakat. 

2. Sumber data  

Data yang diambil dan dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : 

Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,Undang-

Undang no 7 tahun 1996 tentang pangan, Pendapat para ahli 

hukum,buku,Koran,  serta peristiwa yang terjadi dimasyarakat yang terkait 

dengan konsumen,khususnya bagi konsumen yang telah merasa dirugikan. 

3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. 

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah dengan melakukan study kepustakaan dan memperhatikan 

peristiwa yang terjadi dimashyarakat kemudian diolah dengan jalan menganalisa 

dan diuraikan dalam pembahasan. 

4. Analisa Data 

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisa menyangkut aspek hukumnya 

klemudian disusun,diuraikan serta dijelaskan secara terperinci sehingga hasil 

anlisa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam hal mengkonsumsi makanan. 

Makanan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak 

azasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup waktu, aman, bermutu, 

bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk 

mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistim pangan yang memberikan 

perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi 

makanan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Suatu produk 

makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui 

jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau produsen (media perantara). Akibat proses 
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industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan sehubungan 

dengan adanya barang-barang atau produk makanan yang mengandung bahan-bahan 

berbahaya yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial maupun non 

finansial bahkan kerugian jiwa. Perlindungan hukum bagi konsumen makanan menurut 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan belum terwujud sebagaimana 

mestinya, karena ketiadaan pengetahuan konsumen yang berkenaan dengan ketentuan-

ketentuan, peraturan-peraturan yang mengatur standarisasi mutu makanan. Sehingga 

konsumen tidak dapat mempergunakan hak-haknya secara wajar untuk mendapatkan 

penggantian kerugian dari produsen. Upaya produsen mewujudkan perlindungan 

hukum bagi konsumen dengan jalan memproduksi makanan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan Undang-undang dengan memperhatikan mutu pangan, sarana produksi 

dan distribusi serta kondisi produknya yang beredar di pasaran. Mengenai hal tersebut 

maka dalam Pasal 19 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, ”pelaku usaha bertanggungjawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pasal 

tersebut di atas mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang 

dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggungjawab 

memberikan ganti rugi atas: kerusakan, pencemaran, kerusakan dan kerugian 

konsumen, pencemaran dan kerugian konsumen. Pasal 41 angka (1) Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dikatakan “badan usaha yang memproduksi pangan 

olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung 

jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang 

diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”. 

Pasal 41 angka (1) tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan 

usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha itu, adalah 

bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya. Pasal ini memberi 

penegasan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan 

(produk), jika ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain (konsumen).  

Makanan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak 

azasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup waktu, aman, bermutu, 

bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk 

mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistim pangan yang memberikan 
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perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi 

makanan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Suatu produk 

makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui 

jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau produsen (media perantara).  Tujuan dari 

perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 3 UUPK(butir c dan d) tegas 

menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya menciptakan 

system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Seperti sebagai 

salahsatu contoh dalam kasus yang terjadi pada seoarang anak SD di Porworejo Jawa 

Tengah yang bernama Hapiz nur rizal mengalami keluhan pusing, mual,tertidur pulas 

setelah memakan permen jari yang diduga mengandung zat adiktif narkoba.Telah 

diberitakan di Trans 7 tanggal 14 oktober 2016 redaksi pagi.Mengapa hal ini masih bisa 

terjadi. 

 Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegakkan secara 

kokoh dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum 

akan melahirkan krisis hukum. Terwujudnya supremasi hukum menghendaki komitmen 

seluruh komponen bangsa yang taat hukum. Ketaatan ini juga mewajibkan kepada 

aparat penegak hukum untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang 

berintikan keadilan dan kebenaran.(Abdul Rahman Saleh,2004:29). 

 Dunia perdagangan dan industry tumbuh dan berkembang semakin komplek 

akhir-akhir ini, sehingga melahirkan ketidakadilan social dan ekonomi bagi konsumen. 

Hubungan interdepensi yang ada antara pelaku usaha dan konsumen dalam 

perdagangan, praktis bergeser kearah dependensi konsumen terhadap dunia usaha. 

Dalam hal, konsumen menerima segala sesuatu dari kalangan dunia usaha sebagai 

sesuatu yang “given” baik informasi, jenis dan macam produk, kualitas produk, dll 

praktis daya tawar konsumen semakin lemah.Akankah persoalan konsumen akan dapat 

diatasi melalui mekanisme hukum? Jawabnya tergantung pada bagaimana pelaku usaha 

dan konsumen serta pemerintah. 

 Penegakan hukumperlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada UU no 

8 th 1999 tentang perlindungan konsumen(UUPK), Kepres no 90 th 2001 tentang 

pembentukan BPSK, Keputusan Memperindag RI no 301 th 2001 tentang pengangkatan 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

486 
 

dan pemberhentian anggota dan secretariat BPSK, surat keputusan Memperindag RI no 

350 th 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, maka terbentuklah Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa kota di Indonesia. 

 Penegakan hukum (law enforcement) yang bermuatan perlindungan konsumen 

memang sudah didambakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat (konsumen) yang 

sedang menjadi korban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak 

konsumen, kecendrungan semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan tantangan riil yang menguji aparat 

atau pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan dan mewujudkan penegakan 

hukum. 

 UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum” Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini di tempatkan pada 

posisi yang strtegis di dalam konstelasi ketatanegaraan. 

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari 

pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakan pilar-pilar negara. 

Mewujudkan suatu negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum 

atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan 

lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh 

prilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga 

komponen ini, baik struktur hukum, subtansi hukum, maupun budaya hukum dikatakan 

sebagai susunan struktur hukum. (LM Friedmand, 1975:11). 

B. Upaya Hukumyang dapat ditempuh oleh konsumendalam mencari keadilan. 

 Masyarakat Indonesia yang heterogen dan majemukserta mempunyai system 

social yang berbeda-beda, dapat memberi pengaruh dan warna terhadap hukum, oleh 

karena itu rancangan kontuksi hukum harus disesuaikan dengan karakteristik 

masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan 

norma-norma yang ada dimasyarakat. Hukum juga bersumber pada unsure budaya, 

apabila beberapa budaya yang sangat berlainan saling berhubungan, maka penggalian 

hukum yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan akulturasi dan asimilasi, 

sebab proses interaksi beberapa unsure budaya tersebut, menuntut adanya suatu 

tranformasi atau bahkan lepasnya, nilai-nilai yang menjadi dasar system hukum yang 

terdahulu sehingga memerlukan pembaharuan. Sebab hukum sebagai kerangka 

ideology perubahan struktur dan kultur masyarakat.( Erman Rajagukguk,1983:72). 
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 Seiring dengan berkembangnya dunia usaha perdagangan dan industi serta 

tumbuhnya konsumerisme  sebagai paham pembela hak-hak konsumen yang 

berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha. Hak dan Kewajiban Konsumen 

ini di atur dalam UUPK pasal 4 dan 5. 

Pasal 4 UUPK Hak Konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan atau jasa, 

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai 

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa,  

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang 

digunakan,  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut,  

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

deskriminatif, 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila 

barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya, 

i. Hk-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Hak –hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas  

daripada hak hak dasar konsumen sebagaimana pertamakali dikemukakan oleh 

presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan konggres pada tanggal 15 maret 

1962, yaitu terdiri atas ( Hondius, konsumentenrecht:14-131). 

a. Hak memperoleh keamanan, 

b. Hak memilih, 

c. Hak mendapat informasi, 

d. Hak untuk didengar. 

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak Asasi Manusia yang 

dicanangkan PBB pada tanggal 10 desember 1948, masing-masing pada pasal 
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3,8,19,21,dan 26, yang oleh organisasi konsumen sedunia (Internasional organization of 

consumers union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar lainnya yaitu : (C.Tantri dan 

Sularsi: 22-24). 

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, 

b. Hak untuk memperoleh ganti rugi, 

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

Di samping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gameenschap atau EEG) 

juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sbb : ( Meriam Darus Badrulzaman : 

61). 

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan, 

b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi, 

c. Hak mendapat ganti rugi, 

d. Hak atas penerangan, 

e. Hak untuk didengar. 

 Fakta menunjukan bahwa konsumen adalah pihak yang lemah yang membutuhkan 

perlindungan hukum, yaitu apabila ditelusuri dengan mengkaji lebih lanjut tentang 

karateristik sengketa konsumen(custumer disputes) dapat di indetipikasikan sebagai 

berikut : 

Pertama, sengketa konsumen lahir dari tidak adanya keseimbangan kedudukan antara 

pelaku usaha dan konsumen. Ketidakseimbangn kedudukan inilah yang seringkali 

menyulitkan konsumen untuk berjuang sendiri dalam manyelesaikan sengketa yang 

dihadapinya, sekalipun hak-haknya secara yuridis dilindungi oleh Undang-undang.  

Kedua, kondisi social ekonomi konsumen pada umunya adalah miskin (kecuali mereka 

yang adalah konsumen mobil mewah,real estete,atau peralatan rumah tangga yang 

mahal). Daya beli pas-pasan jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk 

mendapatkan bantuan hukum (melalui lawyer), hambatan psikologis ada pada mereka 

untuk memasuki prosedur hukum formal,  

Ketiga, pemberian ganti rugi yang lebih specipik juga sekaligus merupakan “kritik” atas 

dunia peradilan formal yang cenderung tidak efektif. Dengan demikian penyelesaian 

sengketa konsumen melalui pengadilan tidak cocok, karena sangat formal, lama, dan 

berbelit belit, dan mahal. 
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 Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam sengketa konsumen adalah media 

penyelesaian sengketa yang cepat sederhana (tidak formal ) dan murah.Apalagi 

sekarang ini penggantian kerugian yang efektif sudah menjadi salah satu hak dasar 

konsumen. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari uraian pembahasan diatas ,maeka terdapat kesimpulan yang dapat diambil 

yaitu : 

1. Selain itu jugora perlindungan hukum terehadap konsumen ini harus benar-benar 

berdasarkan kepastian hukum. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk 

mengatur kehidupano bermasyarakat didalam segala aspeknya, apakah itu 

kehidupan social, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah 

pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. 

2. Apabila kita telusuri tentang karasteritik sengketa konsumen maka diantaranya 

adalah pertama, terjadinya sengketa konsumen karena tidak ada keseimbangan 

kedudukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Ketidakseimbangan 

kedudukan inilah yang seringkali menyulitkan konsumen untung berjuang sendiri 

dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sekalipun hak-haknya secara 

yuridis dilindungi oleh Undang-undang.kedua, kondisi social ekonomi konsumen 

pada umumnya miskin, daya beli yang pas-pasan jelas tidak memungkinkan bagi 

mereka untuk mendapatkan bantuan hukum (melalui lawyer), hambatan psikologis 

ada pada mereka untuk memasuki prosedur hukum formal. 

B. Saran 

1. Tujuan dari perlindungan konsumen ini yang tercantum dalam pasal 3 UUPK butir c 

dan d tegas menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan konsumen 

dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya 

menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan juga 

konsumen disini harus cerdas dalam hal memilih barang yang dikonsumsi agar  tidak 

mengalami kerugian. 
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2. Gambaran peradilan formal yang mahal dan berbelit-belit bukan hanya terdapat 

dinegara-negara berkembang saja, akan tetapi dalam beberapa kasus beasar yang 

menyangkut kerugian dan banyaknya korban, barangkali peradilan adalah tempat yang 

pas untuk penyelesaian masalah tersebut. Karena aspek kepastian hukum seringkali 

masih dinilai banyak pilihan sebagai suatu kelebihan dari dunia litigasi. Oleh karena itu 

yang dibutuhkan dalam sengketa konsumen adalah media penyelesaian yang cepat, 

sederhana (tidak formal) dan murah.Apalagi sekarang ini penggantian kerugian yang 

efektif sudah menjadi salah satu hak dasar konsumen. 
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ABSTRAK 

Bentuk hubungan hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam 

bentuk transaksi terapeutik dan informed consent.  Transaksi terapeutik merupakan 

sebuah hubungan perikatan antara dokter danpasien yang memiliki implikasi luas dalam 

ranah hukum.Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. 

Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter 

dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan 

dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat 

langsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan.Sebagai sebuahhubungan hukum 

maka adanya hak dan kewajiban para pihak merupakan unsure yang tidakdapat 

dipisahkan dari konsep transaksi terapeutik.Berbeda denganperikatan pada umumnya 

yang mempunyai kesamaan dalam kedudukan, makadalam transaksi terapeutik yang 

sering terjadi adalah adanya ketidakseimbangankedudukan para pihak karena adanya 

pengetahuan dan pemahaman objekperikatan. Oleh karena itu, hukum berkewajiban 

memberikan keseimbangantersebut melalui pengakuan dan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak pasien didalam peraturan perundang-undangan yang melandasai 

bergeraknya transaksiterapeutik tersebut.Hak-hak pasien yang bermuara dari dua hak 

dasar yakni theright to health care dan the right of self determination dalam 

pelaksanaannyaharus mencerminkan nilai-nilai hak hak asasi manusia itu kembali.Di 

samping itupemenuhan hak-hak pasien ini pun nantinya dapat dijadikan dalah satu 

indicator terhadap kesalahan medis yang dilakukan dokter. 

 

Kata Kunci : hak pasien, transaksi terapeutik, informed consent, hak asasimanusia. 
 

ABSTRACT 

Form of the legal relationship of the  relationship between doctor and patient are in the 

formoftherapeutic is an engagement relationship  between doctor  and patients have 

broad implication in the realm of law. While informed consent is an agreement  or 

consent. Second, regarding the implementation of Law No.8 1999th in the  relationship 

between doctor and patient. UU No 8 1999th despite basically not in conflict with the 

Code  of Etthics, but that does not mean Law No 8 1999 can be directly applied to the 

health service. As a legal relationship, the lack  of rights and obligations of the parties is 

an element that can be separated  from the concept  of therapeutic. Different with 

transaction in general that have a similarity in position, then the therapeutic transaction 

that often occurs is the imbalance position of the parties for their knowledge and 

understanding of the engagement objects. Therefore, the legal obligation to provide this 

balancethrough the recognition and legal protection of the rights of patients in tge 

legislation that movement-rights transactions.Therapeutic patients empties of two basic 

rights namely the right to health care and the right self-determination in the 
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implementation  should  reflect the values of human rights was. In besides   fulfilling 

the rights of these patients also willbe used as  an indicatoris againtst medical  errors by 

physicians.  

 

Keywords:informedconsent,theright patient, the therapeutic transaction, ,  rightshuman. 
 

PENDAHULUAN 

Pembangunan di bidang kesehatan pada prinsipnya adalah membangunmasyarakat 

yang sehat dan produktif yang dilandasi pada kesadaran akan segalabentuk hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. 

Setiap unsur dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai peranan yangpenting 

dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dan adalahkewajiban bagi 

Pemerintah untuk selalu menjamin agar setiap unsure pembangunan kesehatan tersebut 

dapat berfungsi dengan baik melalui berbagaiproduk hukum yang memberikan landasan 

terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. 

Salah satu masalah utama terkait kesehatan adalah pelayanan kesehatanyang 

diberikan oleh dokter. Pelayanan yang diberikan oleh dokter tersebut 

bersifatpertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap 

dokter.Tanpa adanya kepercayaan tersebut, upaya kesehatan yang diberikan tidak 

akanmemperoleh hasil yang maksimal. Hubungan yang timbul di dalam 

pelayanankesehatan antara dokter dan pasien itu dalam ilmu kedokteran sering 

disebutdengan transaksi terapeutik. 

Makna transaksi itu sendiri mengarah pada suatu pengertian 

yuridissebagaisebuah hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui 

komunikasi,sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur 

atau nilaipengobatan. Akan tetapi transaksi terapeutik antara dokter dan pasien 

senantiasaberlangsung dalam suasana yang berubah-ubah karena timbulnya berbagai 

faktor yang mempengaruhi pola hubungan antara dokter sebagai pemberi 

pelayananmedis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis. Padahal pelayanan 

medismerupakan bagian yang penting dalam seluruh sistem pelayanan 

kesehatan,khususnya merupakan bidang kerja para dokter, tidak terlepas dari berbagai 

sector kehidupan manusia yang saling kait mengkait terlebih bagi negara 

berkembangseperti Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola 

hubungan hukumdalam transaksi terapeutik yang terjadi adalah meningkatnya 

kesadaranmasyarakat akan 
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pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai pasien. Sebagianbesar masyarakat 

telah memahami bahwa dalam kedudukan sebagai pasienmereka memiliki hak-hak 

tertentu yang wajib dihormati oleh dokter. Kesadaranini membuat mereka tidak lagi 

bersikap pasif menunggu dan mengiyakan apa punyang disodorkan dokter. Namun 

seringkali kesadaran ini tidak diiringi denganpengetahuan terhadap kewajiban yang 

menyertai hak-hak pasien, sehingga ketikamuncul kondisi yang tidak diinginkan oleh 

pasien, akan langsung dianggapsebagai sebuah pelanggaran hak yang dapat dijadikan 

landasan untuk melakukangugatan atau tuntutan hukum. Dan gugatan maupun tuntutan 

hukum ini kemudiansering diartikan oleh kalangan profesi dokter sebagai sebuah 

intervensi sehinggamereka bereaksi dengan sangat defensif. Pada akhirnya reaksi ini 

berujung padamutu tindakan medis yang diberikan. Dokter akan sangat bersikap hati-

hati dalammenjalani profesinya bahkan cenderung mengambil langkah menolak 

memberikantindakan bila diperkirakan tindakan tersebut tidak akan banyak membantu 

dalamproses penyembuhan. 

Di sisi lain, sebagaimana layaknya sebuah negara berkembang, 

peningkatankesadaran akan hak-hak pasien baru menjangkau lapisan masyarakat 

tertentu diIndonesia. Masih banyak masyarakat yang tetap belum menyadari hak-

haknya,terutama dari kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. 

Golonganmasyarakat ini masih bersikap pasif dalam menerima 

pelayanankedokteran/kesehatan, sehingga terkadang dimanfaatkan oleh profesi dokter 

untukmengambil keuntungan sepihak. Dan bila muncul kondisi yang tidak 

diinginkan,maka pasien hanya bisa pasrah dan menerimanya sebagai sebuah 

takdir.Kondisi ini jelas tidak menguntungkan dari segi pembangunan 

kesehatannasional. Suatu pelayanan medis yang dilakukan dengan terlalu hati-hati 

justrutidak akan memberikan hasil pengobatan yang maksimal. Sedangkan 

pelayananmedis yang diberikan di bawah standar pun hanya akan 

menimbulkankatidakpercayaan masyarakat pada praktik kedokteran. 

Di sinilah arti penting perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibatdalam 

pelayanan medis, baik dokter maupun pasien. Seperti yang dinyatakan olehAristoteles 

bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkankeadilan karena “law can 

be determined only in relation to the just”.3 Bahwahukum tidak hanya terbatas pada 

masalah adil tetapi jauh lebih besar dari yaknimemberikan suatu kepastian dan 

perlindungan hukum. Di dalam ilmu hukumdisebutkan bahwa tujuan hukum adalah 

untuk menciptakan ketertiban dankeadilan. 
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Di bidang kesehatan, kepastian hukum terhadap hubungan dokter danpasien di 

dalam sebuah transaksi terapeutik akan memberikan kepastian di dalampelaksanaan 

suatu pelayanan medis. Kepastian hukum terutama di dalampemenuhan hak para pihak 

akan menjamin tercapainya tujuan akhir pembangunankesehatan itu sendiri yakni 

masyarakat yang sehat lahir , batin, dan social sehingga masyarakat tersebut dapat 

berfungsi optimal dalam segala bidang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap hak-hak pasien dalam tatanan hukum positif Indonesia. 

Mengetahui fungsi dan kedudukan hak-hak pasien di dalam transaksi terapeutik 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan manfaat penelitian ini 

adalah sebagai bahan pertimbangan masukan kajian hukum sehingga melengkapi 

kekurangan-kekurangan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan atau kekosongan hukum 

positif Indonesia khususnya tentang pengaturan perlindungan hukum hak pasien dalam 

tatanan hukum positif Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan 

suatu karya ilmiah. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bersifat yuridis normative, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap 

masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ada. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dan sumber bahan hokum yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hokum primer, bahan hokum 

sekunder dan bahan hokum tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan yang digunakan untuk memperkuat data hasil 

penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan pengeditan data. Setelah pengeditan 

data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dan selanjutnya 

akan dilakukan analisis data secara deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap 

data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Tentang Hak -Hak Pasien Dalam Hukum Positif 

Pengaturan hak pasien dalam hukum positif sebenarnya telah dimulai 

sejakdikeluarkannya UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.Dengan adanya 

undang-undang ini, pengaturan hak-hak pasien yang selama ini mengacu pada 
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UUPerlindungan Konsumen mulai goyah, Terlebih bila dikaitkan dengan 

bentukhubungan dokter-pasien yang mempunyai karakteristik berbeda dengan 

konsepkonsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen. Pengakuan hak pasien 

tersebutsemakin diperkuat melalui revisi Permenkes No585/1989 tentang 

InformedConsent dan Permenkes No.749a/1989 tentang Rekam Medik menjadi 

PermenkesNomor 290/2008 dan Permenkes No.269/2008. Hak-hak ini semakin 

mendapat aktualisasinya dengan diundangkannya UU No.36/2009 dan UU No.44/2009. 

Sehingga meskipun UU Praktik Kedokteran lahir lebih dahulu, namun 

penulisakan beranjak dari UU No.36/2009 sebagai undang-undang yang bersifat pokok 

didalam pengaturan masalah kesehatan termasuk masalah praktik kedokteran. 

Hak pasien yang bersifat social (the right to health care) dirumuskan di dalam 

Pasal 4 UU 36/2009 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak 

ataskesehatan”.Konsep hak atas kesehatan ini merujuk pada makna hak 

untukmemperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan agar dapat 

mewujudkanderajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Konsep ini sejalan dengan 

prinsip theright to health care yang diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusiaserta Kovenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang 

merupakan landasan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara 

universal. Pengakuan bahwa hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi 

pundinyatakan di dalam Penjelasan Umum UU No.36/2009.Pengakuan ini 

berartimelahirkan tanggung jawab bagi pemerintah/negara untuk mewujudkan 

haltersebut, maka itu berarti merupakan hak setiap orang untuk mendapatkanpelayanan 

kesehatan dari setiap fasilitas kesehatan yang ada dan merupakantanggung jawab 

negara untuk menyediakan berbagai fasilitas kesehatan sesuai tingkat kebutuhan 

masyarakat / warga negara. Termasuk dalam hal itu adalah perlindungan hak-hak atas 

kesehatan yang bersifat individual . Berbeda denganhak yang bersifat sosial dimana 

pemenuhannya langsung menjadi tanggung jawabnegara, maka hak kesehatan yang 

bersifat individu pemenuhannya akanbergantung pada pihak kedua, yang dalam konteks 

hak pasien ini maka tuntutanpemenuhannya ada pada dokter. 

Hak atas kesehatan di dalam Pasal 4 UU No. 36/2009 kemudian melahirkanhak-

hak yang lain diantaranya adalah hak untuk menentukan sendiri pelayanankesehatan 

yang dibutuhkan serta hak untuk memperoleh informasi atas kesehatandirinya. Hak-hak 

inilah yang kemudian mendapat penguatan penguatan normamelalui Pasal 56 dan Pasal 

57 UU Kesehatan yang mengatur tentang perlindunganpasien. Undang-Undang 
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Kesehatan memberikan perumusan yang berbedaterhadap hak yang dimiliki setiap 

orang di bidang kesehatan serta setiap orangketika berada dalam kedudukan sebagai 

pasien.Hal ini berarti UU Kesehatanmemberikan sebuah pengakuan dan perlindungan 

terhadap arti penting suatu transaksi terapeutik sebagai bagian dari suatu 

penyelenggaraan pelayanankesehatan, karena transaksi terapeutik adalah bagian dari 

pelayanan kesehatansecara luas. 

Disamping hak atas informasi dan hak persetujuan atas tindakan 

pelayanankesehatan tertentu, UU No.36/2009 pun memberikan perlindungan terhadap 

hakuntuk menolak (informed refusal) dan yang terpenting, adanya hak untukmenggugat 

ketika pasien merasa dirugikan, termasuk kerugian yang dideritasebagai akibat dari 

pembocoran rahasia kedokteran.(Pasal 58).Pengakuan hak inimerupakan sebuah 

langkah besar pemerintah di dalam memberikan perlindunganhukum kepada pasien. 

Sementara UU Praktik Kedokteran mengakui eksistensi tiga hak utamadalam 

transaksi terapeutik yakni hak persetujuan tindakan (informed consent), hakatas rahasia 

kedokteran (medical secrecy) dan hak atas rekam medis (medicalrecord).Pengakuan 

dan perlindungan atas hak-hak tersebut diperkuat denganperumusan tentang kewajiban 

dokter di dalam menjalankan praktikkedokterannya.Di samping ketiga hak utama 

tersebut, undang-undang punmemberikan perlindungan terhadap hak second opinion, 

hak mendapatkan pelayanan medis yang sesuai kebutuhannya, dan hak menolak 

(informedrefusal).Dan sebagai bagian dari kewajiban dokter, dibebankan pula 

kewajibanmemberikan pertolongan dalam keadaan darurat medis. 

Hak-hak pasien yang mendapat pengakuan dan perlindungan hukumtersebut 

mendapat perluasan bentuk di dalam UU No.44/2009 tentang RumahSakit yang tidak 

saja memberikan hak-hak yang sama yang diatur di dalam keduaundang-undang di atas, 

tetapi memperluas dengan hak-hak lain yang justru lebihbersifat sosial antara lain hak 

keagamaan dan hak mempublikasikanketidaknyamanan yang dideritanya sebagai akibat 

pelayanan Rumah Sakit yangdianggap tidak sesuai standar. Bila ditinjau secara 

eksplisit, pengaturan hak-hak pasien di dalam Pasal 32 yang berjumlah 18 item tersebut 

debenarnya dapatdipilah ke dalam klasifikasi: 

a. hak atas pelayanan kesehatan sesuai standar ; 

b. hak atas perlindungan dan pemenuhan hak pasien, termasuk hak-hakinformed 

consent, informed refusal, rekam medis, rahasiakedokteran dan keagamaan; 

c. hak gugat/hak menuntut; 

d. hak publikasi 
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B. Fungsi dan Kedudukan Hak Pasien Dalam Hubungan Hukum Dokter Dan 

Pasien 

Hukum telah memberikan pengakuan atas hak-hak pasien, baik hak yang 

bersifat individu maupun hak yang bersifat social. Hak initentunya akan berimplikasi 

melahirkan kewajibian hukum bagi negaradan bagi pihak penyelenggara pelayanan 

kesehatan (health providers). 

Hak- hak pasien tersebut seperti telah disebutkan di atas sebenarnya ber 

merefleksik antara dari dua hak dasar yakni hak untuk menentukandiri sendiri (the right 

of self determination) dan hak atas hidup (theright of live) sebagai hak yang melandasai 

hak-hak yang bersifat individu serta the right to health care sebagai hak asasi yang 

melandasihak-hak social seseorang. 

Kesepakatan dimaksud merupakan upaya maksimal pengabdianprofesi 

kedokteran yang harus dilakukan dokter dan dokter gigi dalampenyembuhan dan 

pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standarpelayanan, standar profesi, standar 

prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien (Pasal 14 ayat 2)Upaya maksimal 

dimaksud adalah sesuai dengan situasi dan kondisisetempat (Pasal 14 ayat 3)Kedua 

rumusan pasal tersebut telah menyiratkan bahwa transaksi terapeutik merupakan suatu 

inspaningverbintenis yakni suatuperjanjian yang didasarkan pada suatu usaha maksimal 

dan bukan padasuatu hasil akhir (resultaantverbintenis).  

Dan melihat dari isi Pasal 14Permenkes No. 512 Tahun 2007 di atas bahwa yang 

menjadi tolok ukur usaha maksimal adalah standar pelayanan, standar profesi,standar 

prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien. Kriteria inidipertegas oleh UU 

Kesehatan melalui Pasal 24 yang menyebutkan bahwa “tenaga kesehatan (termasuk 

dokter) harus memenuhi ketentuankode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan 

kesehatan, standarpelayanan, dan standar prosedur operasional”.Pasal ini 

menghendakipemenuhan hak pasien sebagai salah satu indikator suatu pelayanan 

kesehatan yang diberikan. 

Suatu tindakan medis yang secara substansial atau secara materiildikatagorikan 

sebagai tidak bertentangan dengan hukum memilikibeberapa aspek hukum yang wajib 

melingkupi tindakan medis tersebut.Dhani Wiradharma menyatakan bahwa suatu 

tindakan medis dikatakan tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi 3 (tiga) 

persyaratan utama yakni adanya indikasi medis, dilakukan sesuaidengan ilmu dan 

tekhnologi kedokteran yang berlaku umum danadanya persetujuan pasien (informed 

consent). 
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Penulis berpendapat bahwa ketiga persyaratan medis tersebut(informed consent, lege 

artis dan indikasi medis) harus bersifatlimitative dalam arti semuanya harus terpenuhi 

dan tidak dapat tidak,sehingga ketiadaan salah satunya dapat mengakibatkan transaksi 

batal demi 

hukum dan kondisi ini dapat dijadikan landasan gugatan/tuntutanhukum yang 

berdampak pada batalnya transaksi terapeutik tersebut Pemikiran ini dilandasi oleh 

perumusan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24UU No.36/2009 serta Pasal 51 UU 

No.29/2004yang telah dijabarkan diatas.Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 UU No.36/2009 

telah menetapkanadanya hak-hak pasien (salah satunya adalah informed 

consent)sebagai kewajiban tenaga kesehatan dalam menyelenggarakanpelayanan 

kesehatan yang sesuai asas-asas hukum positif yang telah ditetapkan UU.Sementara 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 yang berintikan kewajiban dokter di dalam 

melakukan pelayananmedisnya termasuk kewajiban di dalam pemenuhan hak-hak 

pasien,diancam dengan sanksi pidana. 

KESIMPULAN 

1.Pengakuan dan pelindungan hak-hak tersebut diatur di dalam UU Nomor 29 Tahun 

2004 tentang praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1333/MENKES/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap 

Manusia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/X/2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, dan dengan melakukan 

interpretasi maka dapat diterapkan beberapa ketentuan di dalam KUHP dan KUHAP.  

2.Ditinjau dari prinsip hak dasar, hak-hak pasien dalam hubungan hukum  dokter dan 

pasien dapat berfungsi sebagai Refleksi pengakuan hak-hak asasi manusia dibidang 

kesehatan karena pada prinsipnya hak-hak tersebut lahir dari the right tohealth care dan 

the right of self determination. Oleh karena itu substansi danmekanisme pemenuhan 

hak-hak tersebut harus tetap mengedepankan nilai-nilaikemanusiaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Alexandra Indriyanti Dewi; 2011; Etika dan Hukum Kesehatan; Pustaka Book 

Publisher; Yogyakarta 

Anny Isfandyarie; 2009; Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku 

I; Prestasi Pustaka Publisher; Jakarta 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN  UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
 

499 
 

Danny Wiradharma; 2008; Aspek Etis & Yuridis Tindakan Medis; Penerbit 

Universitas Trisakti 

J.Guwandi; 2013; Informed Consent & Informed Refusal; Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia; Jakarta 

Peter Mahmud Marzuki; 2014; Penelitian Hukum; Kencana; Jakarta 

 

Titon Slamet Kurnia; 2009; Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM 

di Indonesia; PT Almuni; Bandung 

Veronika Komalawati; 2009; Peranan Informed Consent Dalam Transaksi 

Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter 

dan Pasien; Citra Aditya Bakti; Bandung 

Perundang-undangan: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

Undang-Undang No, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-Undang Nomor 44 Thaun 2009 tentang Rumah Sakit 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian danPengembangan 

Kesehatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan_ 

 

 

 


