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PENGARUH IMPLEMENTASI SERVICE EXCELLENCE TERHADAP KEPUASAN 

NASABAH KREDIT MULTIGUNA  

STUDI KASUS PT. BANK DKI  
 

Oleh: Tamrin Lanori 

ABSTRAK 

 Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan pelanggan menjadi sangat besar. Service excellence 

merupakan suatu komponen terpenting yang harus dijalankan oleh semua perusahaan supaya tetap 

bertahan ditengah persaingan global saat ini Menurut J.Sulusu (2004-408) . Bank DKI sebagai perusahan 

milik Pemerintah Daerah yang merupakan institusi perbankan pemerintah kota Jakarta, berusaha sebaik-

baiknya dalam mengembalikan tingkat pertumbuhan bisnisnya untuk bersaing dengan bank-bank lain 

melalui perbaikan sistem pelayanan sebaik mungkin. Untuk itu penulis merumuskan pokok 

permasalahan mengenai pengaruh implementasi service excellence terhadap kepuasan Menurut Kasmir 

(2008:31) nasabah kredit multiguna pada Bank DKI, dan seberapa besar pengaruh implementasi service 

excellence terhadap kepuasan nasabah kredit multiguna cabang kebayoran baru. Data diperoleh melalui 

survey dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 nasabah Bank DKI, sedangkan alat analisis yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana untuk menggambarkan kolerasi diantara dua 

variabel,dan Uji T untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi service excellence yang berdampak terhadap 

kepuasan nasabah.  
 

Keywords : Implementasi service excellence terhadap kepuasan nasabah  

                   kredit multiguna pada Bank DKI 

 
 
 

THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF SERVICE EXCELLENCE ON MULTIPURPOSE 

CREDIT CUSTOMER SATISFACTION 

CASE STUDY PT. DKI BANK 
 

By: Tamrin Lanori 
 

ABSTRACT 
 

Today the attention to customer satisfaction is very large. Service excellence is an important component 

that must be carried out by all companies in order to survive in the midst of global competition today, 

according to J.Sulusu (2004-408). Bank DKI as a Regional Government-owned company which is a 

banking institution of the Jakarta city government, is doing its best in returning the growth rate of its 

business to compete with other banks through improving the service system as possible. For this reason, 

the authors formulated the main issues regarding the effect of implementing service excellence on 

satisfaction. According to Kasmir (2008: 31) multipurpose credit customers at Bank DKI, and how much 

influence the implementation of service excellence on customer satisfaction multipurpose new kebayoran 

branch. Data obtained through surveys by distributing questionnaires to 50 Bank DKI customers, while 

the analytical tool used is a simple linear regression to describe the correlation between two variables, 

and the T test for hypothesis testing. Based on the results of hypothesis testing, there is a significant 

influence on the implementation of service excellence that has an impact on customer satisfaction. 

 
 

Keywords: Implementation of service excellence to satisfaction 

                   multipurpose loan customers at Bank DKI 
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 A. PENDAHULUAN 

Service excellence kini menjadi 

perhatian  perusahaan agar tetap eksis tetap 

bertahan ditengah persaingan global. Service 

excellence hanya bagian kecil dari sistem 

manajemen perusahaan yang kompleks, tetapi 

apabila dijalankan dengan pemahaman yang 

benar dan tujuan yang mulia akan memberikan 

sesuatu yang sangat dasyat untuk setiap 

perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam 

bidang jasa atau layanan publik. Untuk itu mulai 

dari manajemen puncak hingga staf bawah 

disetiap perusahaan dalam organisasi jasa atau 

layanan publik harus memiliki pemahaman 

yang sama tentang service excellence dan 

sepakat untuk menjalankan bersama-sama demi 

kelangsungan hidup perusahaan. Semua harus 

memiliki tekad yang kuat untuk memberikan 

layanan yang terbaik. 
 

Pelayanan terbaik  berkonsep pada 

kepedulian kepada pelanggan untuk 

menciptakan kepuasan dan kemenangan dalam 

persaingan.  Pelayanan terbaik berorientasi pada 

kepentingan dan kebutuhan para pelanggan 

sehingga memungkinkan memberikan kepuasan 

yang optimal. Terciptanya kepuasan pelanggan 

atau nasabah dapat menjadikan hubungan antara 

penyedia jasa dengan para pelanggannya 

menjadi harmonis, yang selanjutnya akan 

menciptakan loyalitas pelanggan atau nasabah 

dan akhirnya menguntungkan perusahaan.  

Bank DKI Sebagai unit bisnis yang 

menjalankan kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat, maka kepercayaan merupakan 

suatu faktor penentu bagi kelangsungan hidup 

bisnis perbankan. Oleh karena itu, Industri 

perbankan pun kini berusaha keras 

meningkatkan pelayanannya kepada para 

nasabah sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan tingkat  kepercayaan masyarakat 

terhadap sektor perbankan. Bank DKI sebagai 

sebuah perusahaan milik Pemerintah Daerah 

yang merupakan institusi perbankan pemerintah 

Kota Jakarta, berusaha sebaik-baiknya dalam 

mengembalikan  tingkat pertumbuhan bisnisnya 

untuk dapat bersaing dengan bank-bank umum 

lainnya melalui perbaikan prestasi pelayanan 

sebaik mungkin. Pelayanan akan menentukan 

loyalitas nasabah terhadap bank. Untuk itu 

penulis melakukan penelitian mengenai 

pengaruh tingkat pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah kredit Multiguna pada Bank DKI. 

 

B.Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian ini adalah 

Mengetahui adanya pengaruh 

implementasi service excellence terhadap 

kepuasan nasabah kredit multiguna pada 

Bank DKI Cabang Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan.2).diharapakan dapat 

memperoleh pengetahuan dan gambaran 

mengenai pengaruh pelayanan di sebuah 

institusi perbankan melalui perbandingan 

antara teori dan ilmu yang telah penulis 

dapatkan dengan kenyataan dalam 

prakteknya di dunia perbankan.3). Bagi 

Bank DKI  diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan masukan untuk 

mengantisipasi ancaman persaingan 

perbankan lainnya dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik dan mengetahui 

dampaknya yang besar terhadap 

kepuasan nasabah. 

2. Konsep teori. Menurut Kasmir 

(2008:31) “Etika Customer Service” 

pelayanan terbaik atau service excellent 

adalah:“Kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan 

dengan standar yang telah 

ditetapkan”.Persepsi kualitas ini 

kemudian menjadi dasar pemikiran 

dalam Total Quality Management 

(TQM), yang merupakan isu sentral 

dalam aktivitas bisnis. Zulian Yamit 

(2010). Selajutnya Goetsch Davis (1994) 

membuat definisi kualitas yang lebih luas 

cakupannya yaitu ”kualitas merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk. Pendekatan yang 

dikemukakan Goetsch Davis ini 

menegaskan bahwa kualitas bukan hanya 

menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu 
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produk dan jasa tetapi juga menyangkut 

kualitas manusia, kualitas proses dan 

kualitas lingkungan..Yamit ( 2010: 8) 

lebih lanjut Banyak pakar yang 

memberikan definisi  mengenai kepuasan 

pelanggan. Kotler (1997:36) secara 

umum mendefinisikan kepuasan 

konsumen sebagai:“Perasaan atau 

kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapanya. Susila (2002) 

mendefinisikan kepuasan pelanggan 

sebagai suatu respons pemenuhan 

kebutuhan pada tingkat pemenuhan yang 

dianggap memuaskan atau tidak 

memuaskan. Menurut Mowen dan Minor 

dalam prastasti et. al., (2003) kepuasan 

pelanggan adalah keseluruhan sikap yang 

ditunjukkan pelanggan atas barang atau 

jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Sedangkan Garbarino 

dan Johnson (1999) menggambarkan 

kepuasan pelanggan sebagai suatu 

evaluasi secara menyeluruh berdasarkan 

pengalaman konsumen selama membeli 

dan mengkonsumsi barang atau jasa 

perusahaan. Selain sebagai evaluasi, 

sikap juga dapat digambarkan sebagai 

selisih antara harapan sebelum 

mengkonsumsi dengan kondisi aktual 

produk yang dikonsumsi. Selain itu 

Miranda (2001), menyatakan bahwa 

suatu jasa yang dipandang berkualitas 

oleh pelanggan akan memberikan 

kepuasan bagi pelanggan tersebut. 

Apabila demikian halnya, maka  

pelanggan menjadi puas dan selanjutnya 

perusahaan penyedia produk atau jasa 

memiliki peluang untuk membangun 

hubungan yang kuat. 

c. Metode penelitian 

 Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan secara langsung 

melalui kuesioner yang dibagikan kepada 

para responden. kepada 50 orang nasabah 

kredit Multi Guna yang sedang mengajukan 

aplikasi perpanjangan kredit, lalu skor 

jawaban dikalikan dengan jumlah 

responden yang menjawab masing 

masing kategori jawaban tersebut. 
 

1. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan 

adalah deskriptif merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat dari populasi (objek) penelitian. 

Pendekatan Korelasi pearson untuk 

mengetahui hubungan implementasi 

service excellence (X) dengan kepuasan 

nasabah (Y), dengan rumus sebagai 

berikut: 

  

  
−−

−
=

})(}{)({

))((

2222
YYnXXn

YXYXn
r

iii

iiii

xy  

Koefisien Determinasi untuk 

mengetahui besarnya pengaruh 

implementasi service excellence (X) 

terhadap kepuasan nasabah (Y), dengan 

rumus sebagai berikut: 

R2 = r2 x 100%. Regresi linier 

sederhana yang menggambarkan pengaruh 

hubungan   

(korelasi) di antara kedua variabel 

tersebut, dengan rumus: 

Y = a + bX 

Dengan : 

 

( )( ) ( )( )
( ) 


−

−
=

22

2
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22
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di mana: 

Y = variabel dependen 

X = variabel independen 

a = konstanta 
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b = koefisien regresi yang menunjukkan 

kemiringan (slope) 

selanjutnya dilakukan, Uji T (T-

Test) dilakukan untuk pengujian hipótesis, 

apakah hasil penelitian membuktikan 

bahwa hipotesis diterima  atau ditolak. 

Rumus Uji t student sebagai berikut: 

thit  =  
2

2

1

xy

xy

r n

r

−

−
     

dimana: 

t = Nilai yang dihitung  

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah anggota sempel 

Kemudian nilai t yang diperoleh 

dari perhitungan di atas dibandingkan 

dengan nilai t pada tabel dengan syarat df 

(degree of freedom) = n-1 dan α = 5%. 

Apabila t hitung lebih kecil daripada t 

tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

berarti tidak ada hubungan implementasi 

service excellence terhadap kepuasan 

nasabah. Apabila sebaliknya, nilai t hitung 

lebih besar daripada t tabel, maka H0 

ditolak dan Ha diterima, berarti ada 

hubungan implementasi service excellence 

terhadap kepuasan nasabah.Uji selanjutnya 

dilakukan pengukuran akan menggunakan 

skala Linkert, digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena 

social Sugiyono ( 2009: 132). Dengan 

menggunakan skala Linkert variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator 

variable kemudian indikator variabel 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen sangat 

positif hingga sangat negatif, dan jawaban 

tersebut kemudian diberi skor atau nilai 

sebagai berikut: 

D. Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dari 

koesioner yang diperole maka gambaran umum 

tentang pengaruh implementasi service 

excellence terhadap kepuasan nasabah kredit 

multiguna pada PT. Bank DKI : 

a. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pengeluaran Per 

Bulan 

Tabel 2.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pengeluaran Per Bulan 

No 
Pengeluaran Per 

Bulan 
F % 

1 < Rp 1.000.000 6 12.0 

2 
Rp. 1.000.0001 – 

Rp. 1.500.000 

3 6.0 

3 
Rp. 1.500.001 – 

Rp. 2.000.000 

14 28.0 

4 
Rp. 2.000.0001 – 

Rp. 2.500.000 

2 4.0 

5 
Rp. 2.500.001 – 

Rp. 3.000.000 

9 18.0 

6 > Rp. 3.000.000 16 32.0 

Jumlah 50 100.0 

  Sumber: Data primer diolah 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa 16 orang (32.0%) memiliki 

pengeluaran > Rp 3.000.000, 14 orang 

(28.0%) memiliki pengeluaran Rp. 

1.500.0001 – Rp. 2.000.000, 9 orang 

(18.0%) memiliki pengeluaran antara 

Rp. 2.500.001 – Rp. 3.000.000. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian 

responden memiliki pengeluaran > Rp. 

3.000.000 setiap bulannya. 

A. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Sumber Informasi tentang Kredit 

Multi Guna Bank DKI  
 

Tabel 2.3 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Sumber Informasi tentang 

Kredit Multi Guna Bank DKI 

No Sumber Informasi F % 

1 Teman 8 16.0 

2 Saudara/keluarga 2 4.0 

3 Promosi/Iklan 3 6.0 

4 Instansi tempat bekerja 37 74.0 

5 Lainnya 0 0.0 

Jumlah 50 100.0 

  Sumber: Data primer diolah 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa 37 orang (74.0%) mendapatkan 
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informasi tentang kredit Mutu Guna 

Bank DKI dari instansi tepat bekerja , 8 

orang (16.0%) dari teman, 3 orang 

(6.0%) dari promosi/iklan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mendapatkan informasi 

tentang kredit mutu guna Bank DKI 

dari instansi tempat bekerja. 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama 

Masa Kredit Yang Diambil 
 

Tabel 2.4 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Masa Kredit Yang 

Diambil 

No Lama Masa Kredit F % 

1 1 – 2 tahun 1 2.0 

2 3 – 4  tahun 22 44.0 

3 5 – 6 tahun 15 30.0 

4 6 – 7 tahun 6 12.0 

5 8 – 9 tahun 3 6.0 

6 > 10 tahun 3 6.0 

Jumlah 50 100.0 

  Sumber: Data primer diolah 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa 22 orang (44.0%) mengambil masa 

kredit 3-4 tahun, 15 orang (30.0%) 

mengambil masa kredit 5-6 tahun, 6 orang 

(12.0%) mengambil masa kredit 6-7.Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian 

responden mengambil masa kredit 3-4 

tahun. 

B. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Nilai Kredit Multi Guna Yang Pernah 

Diambil 

Tabel 2.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Nilai Kredit Multi Guna Yang Pernah  

No 
Nilai Kredit Multi 

Guna 
F % 

1 
Rp    5.000.000 – Rp  

15.000.000 

2 4.0 

2 
Rp 16.000.000 – Rp 

26.000.000 

5 10.0 

3 
Rp  27.000.000 – Rp  

37.000.000 

8 16.0 

4 
Rp 38.000.000 – Rp 

48.000.000 

3 6.0 

5 
Rp  49.000.000 – Rp  

59.000.000 

11 22.0 

6 
Rp 60.000.000 – Rp 

70.000.000 

5 10.0 

7 
Rp  71.000.000 – Rp  

81.000.000 

2 4.0 

8 
Rp 91.000.000 – Rp 

101.000.000 

5 10.0 

9 
Rp 102.000.000 – Rp 

122.000.000 

1 2.0 

10 > Rp 122.000.000 8 16.0 

Jumlah 50 100.0 

  Sumber: Data primer diolah  

Dari tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa 11 orang (22.0%) nilai kredit yang 

pernah diambil Rp. 49.000.000 – Rp. 

59.00000, 8 orang (16.0%) nilai kredit 

yang pernah diambil Rp. 27.000.000 – Rp. 

37.000.000, 5 orang (10.0%) nilai kredit 

yang pernah diambil Rp. 16.000.000 – Rp. 

26.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian responden pernah mengambil 

nilai kredit sebesar Rp  49.000.000 – Rp  

59.000.000. 
 

C. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Frekuensi Mengunjungi Bank DKI 

Cabang Kebayoran Baru Dalam 

Sebulan 

Tabel 2.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Frekuensi Mengunjungi Bank DKI  

No 

Frekuensi 

Mengunjungi Bank 

DKI 

F % 

1 1 - 3 kali 38 76.0 

2 4 – 6 kali 6 12.0 

3 7 – 9 kali 1 2.0 

4 10 – 12 kali 0 0.0 

5 > 12 kali 5 10.0 

Jumlah 50 100.0 

  Sumber: Data primer diolah 

Dari tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa 38 orang (76.0%) mengunjungi 

Bank DKI 1-3 kali dalam sebulan, 6 orang 

(12.0%) 4-6 kali dalam sebulan, 1 orang 

(2%) 7-9 kali dan 5 orang (10%) lebih dari 

12 kali dalam sebulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar 
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responden mengunjungi Bank DKI -3 kali 

dalam sebulan. 

1. Implementasi Service Excellence 

Yang Diberikan Bank DKI Cabang 

Kebayoran Baru 
 

Tabel 2.7 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi 

Tangibles 
 

No SS S N TS STS Jumlah 
Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p1 
6 35 7 1 1 50 194 

250 
12.0% 70.0% 14.0% 2.0% 2.0% 100.0% 77.6% 

p2 
15 32 2 0 1 50 210 

250 
30.0% 64.0% 4.0% 0.0% 2.0% 100.0% 84.0% 

Total Skor 404 

Persentase Skor 80.8% 

  

Sumber: Data primer diolah 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap dimensi 

tangibles. Berdasarkan hasil pengolahan 

yang disajikan pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa skor total untuk dimensi 

tangibles adalah 404. Jumlah skor tersebut 

dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang 

pengukurannya ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 2 x 50 = 500 

 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 2 x 50 = 100 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 = (500 – 100) : 5    = 80 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100% = (404: 500) x 100%  = 

80.8% 

 

Gambar 2.2 

Garis Kontinum Dimensi Tangibles 

                                      (404) 

Tidak 

baik 

Kurang 

baik 

Cukup 

baik 
Baik Sangat 

baik 

 100       180         260           340           420          500 
   

Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap 

pertanyaan nomor 1 sampai dengan 2 

adalah 500. Dari perhitungan dalam tabel 

menunjukkan nilai yang diperoleh 404 atau 

80.8% dari skor ideal yaitu 500. Dengan 

demikian dimensi tangibles berada pada 

kategori baik.  
 

Tabel 2.8 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi 

Reliability 

 
No SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p3 
13 31 3 2 1 50 203 

250 
26.0% 62.0% 6.0% 4.0% 2.0% 100.0% 81.2% 

p4 
16 29 2 2 1 50 207 

250 
32.0% 58.0% 4.0% 4.0% 2.0% 100.0% 82.8% 

p5 
18 27 3 0 2 50 209 

250 
36.0% 54.0% 6.0% 0.0% 4.0% 100.0% 83.6% 

p6 
18 28 1 1 2 50 209 

250 
36.0% 56.0% 2.0% 2.0% 4.0% 100.0% 83.6% 

Total Skor 828 

Persentase Skor 82.8% 

 Sumber: Data primer diolah 
 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap dimensi 

reliability. Berdasarkan hasil pengolahan 

yang disajikan pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa skor total untuk dimensi 

reliability adalah 828. Jumlah skor tersebut 

dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang 

pengukurannya ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 4 x 50 = 1000 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 4 x 50 = 200 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5  = (1000 – 200) : 5    = 160 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (828: 1000) x 100%  = 

82.8% 

Gambar 2.3 

Garis Kontinum Dimensi Reliability 

                                                   (828) 

Tidak baik 
Kurang 

baik 

Cukup 

baik 

Baik Sangat 

baik 

 200             360            520                680               840                   1000 
   

Secara ideal, skor yang 

diharapkan untuk jawaban responden 

terhadap pertanyaan nomor 3 sampai 

dengan 6 adalah 1000. Dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 828 atau 80.8% dari skor 

ideal yaitu 1000. Dengan demikian 

dimensi reliability berada pada kategori 

baik.  

Tabel 2.9 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi 

Responsiveness 
No SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p7 
13 29 3 4 1 50 199 

250 
26.0% 58.0% 6.0% 8.0% 2.0% 100.0% 79.6% 

p8 
20 27 1 0 2 50 213 

250 
40.0% 54.0% 2.0% 0.0% 4.0% 100.0% 85.2% 

p9 
14 31 2 2 1 50 205 

250 
28.0% 62.0% 4.0% 4.0% 2.0% 100.0% 82.0% 

Total Skor 617 

Persentase Skor 82.3% 

 Sumber: Data primer diolah 
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Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap dimensi 

Responsiveness. Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

dimensi Responsiveness adalah 617. Jumlah 

skor tersebut dimasukkan ke dalam garis 

kontinum, yang pengukurannya ditentukan 

dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 3 x 50 = 750 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 3 x 50 = 150 

• Jarak Interval   = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5   = (750 – 150) : 5    = 120 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (617: 750) x 100% 

 = 82.3 
 

Gambar 2.3 

Garis Kontinum Dimensi Responsiveness 
                                                       (617) 

Tidak baik 
Kurang 

baik 
Cukup 
baik 

Baik 
Sangat 
baik 

150        270          390               510              630                750 
   

Secara ideal, skor yang 

diharapkan untuk jawaban responden 

terhadap pertanyaan nomor 7 sampai 

dengan 9 adalah 750. Dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 617 atau 82.3% dari skor 

ideal yaitu 750. Dengan demikian 

dimensi Responsiveness berada pada 

kategori baik.  
 

Tabel 2.10 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi 

Assurances 

No SS S N TS STS Jumlah 
Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p10 
15 31 2 1 1 50 208 

250 
30.0% 62.0% 4.0% 2.0% 2.0% 100.0% 83.2% 

p11 
19 28 1 1 1 50 213 

250 
38.0% 56.0% 2.0% 2.0% 2.0% 100.0% 85.2% 

p12 
19 24 5 1 1 50 209 

250 
38.0% 48.0% 10.0% 2.0% 2.0% 100.0% 83.6% 

Total Skor 630 

Persentase Skor 84.0% 

 Sumber: Data primer diolah 

 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap dimensi 

Assurances. Berdasarkan hasil pengolahan 

yang disajikan pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa skor total untuk dimensi 

Assurances adalah 630. Jumlah skor 

tersebut dimasukkan ke dalam garis 

kontinum, yang pengukurannya ditentukan 

dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 3 x 50 = 750 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 3 x 50 = 150 

• Jarak Interval   = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5  =  (750 – 150) : 5    = 120 

• Persentase Skor = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (630: 750) x 100% 

 = 84.0% 

Gambar 2.4 

Garis Kontinum Dimensi Assurances 

                                                 (630) 

Tidak 

baik 

Kurang 

baik 

Cukup 

baik 
Baik Sangat 

baik 

  150            270            390          510             630                 750 

   

Secara ideal, skor yang 

diharapkan untuk jawaban responden 

terhadap pertanyaan nomor 10 sampai 

dengan 12 adalah 750. Dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 630 atau 84.0% dari skor 

ideal yaitu 750. Dengan demikian 

dimensi Assurances berada pada 

kategori sangat baik.  
 

Tabel 2.11 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi 

Empathy 
No SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p13 

 

7 21 10 8 4 50 169 
250 

14.0% 42.0% 20.0% 16.0% 8.0% 100.0% 67.6% 

p14 

 

15 26 6 1 2 50 201 
250 

30.0% 52.0% 12.0% 2.0% 4.0% 100.0% 80.4% 

p15 

 

11 30 5 3 1 50 197 
250 

22.0% 60.0% 10.0% 6.0% 2.0% 100.0% 78.8% 

p16 

 

13 28 7 1 1 50 201 
250 

26.0% 56.0% 14.0% 2.0% 2.0% 100.0% 80.4% 

Total Skor 768 

Persentase Skor 76.8% 

 Sumber: Data primer diolah 

 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap dimensi 

Empathy. Berdasarkan hasil pengolahan 

yang disajikan pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa skor total untuk dimensi 

Empathy adalah 768. Jumlah skor tersebut 

dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang 

pengukurannya ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 4 x 50 = 1000 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 4 x 50 = 200 

• Jarak Interval   = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5  = (1000 – 200) : 5    = 160 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (768: 1000) x 100% 

 = 76.8% 
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Gambar 2.5 

Garis Kontinum Dimensi Empathy 

                                                  (768) 

Tidak 

baik 

Kurang 

baik 

Cukup 

baik 

Baik Sangat 

baik 

  200           360          520        680               840                    1000 

   

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk 

jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 13 

sampai dengan 16 adalah 1000. Dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 768 

atau 76.8% dari skor ideal yaitu 1000. Dengan 

demikian dimensi Empathy berada pada kategori 

baik.  

 Service Excellence Yang Diberikan Bank 

DKI Cabang Kebayoran Baru secara umum dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.12 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Service 

Excellence  

Yang Diberikan Bank DKI  

No Dimensi Skor 

1 Tangibles 404 

2 Reliability 828 

3 Responsiveness 617 

4 Assurances 630 

5 Empathy 768 

Jumlah 3247 

  Sumber: Data primer diolah 

Tabel di atas menggambarkan tanggapan 

responden mengenai Service Excellence Yang 

Diberikan Bank DKI Cabang Kebayoran 

Baru. Berdasarkan hasil pengolahan yang 

disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total yang diperoleh adalah 

3247. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke 

dalam garis kontinum, yang 

pengukurannya ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 16 x 50 = 4000 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 16 x 50 = 800 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 = (4000 – 800) : 5    = 3200 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100% = (3247 : 4000) x 100% 

= 81,2% 
 

Gambar 2.6 
Garis Kontinum Service Excellence Yang Diberikan 

Bank DKI  

                                             (3247) 

Tidak 

baik 

Kurang 

baik 

Cukup 

baik 

Baik Sangat 

baik 

800             1440         2080           2720       3360                4000 

 

Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap 

pertanyaan mengenai service excellence 

adalah 4000. Dari perhitungan dalam tabel 

menunjukkan nilai yang diperoleh 3247 

atau 81.2% dari skor ideal yaitu 4000. 

Dengan demikian service excellence yang 

diberikan Bank DKI Cabang Kebayoran 

Baru berada pada kategori baik. 

 

2. Kepuasan Nasabah Kredit Multiguna 

Bank DKI  

Tabel 2.13 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator 

Pembelian Ulang 

No SS S N TS STS Jumlah 
Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p1 

 

21 23 4 1 1 50 212 
250 

42.0% 46.0% 8.0% 2.0% 2.0% 100.0% 84.8% 

 Sumber: Data primer diolah 

 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap indikator 

pembelian ulang. Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

indikator pembelian ulang adalah 212. 

Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam 

garis kontinum, yang pengukurannya 

ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 50 = 200 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 1 x 50 = 50 

• Jarak Interval  = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 =  (200 – 50) : 5    = 40 

• Persentase Skor   = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100% = (212: 200) x 100% 

 = 84.8% 
 

Gambar 2.7 

Garis Kontinum Indikator Pembelian ulang 

                                                     (212) 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

 50             90         130             170                210                 250 

   
Secara ideal, skor yang 

diharapkan untuk jawaban responden 

terhadap pertanyaan nomor 1 indikator 

pembelian ulang adalah 250. Dari 

perhitungan dalam tabel menunjukkan 

nilai yang diperoleh 212 atau 84.8% 

dari skor ideal yaitu 250. Dengan 

demikian indikator pembelian ulang 

berada pada kategori sangat puas. 
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Tabel 2.14 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator 

Kebiasaan Konsumsi 

No 
SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p2 

  

21 24 3 0 2 50 212 
250 

42.0% 48.0% 6.0% 0.0% 4.0% 100.0% 84.8% 

 Sumber: Data Primer diolah 
 

 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap indikator 

kebiasaan konsumsi. Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

indikator Kebiasaan konsumsi adalah 212. 

Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam 

garis kontinum, yang pengukurannya 

ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 50 = 200 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 1 x 50 = 50 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 = (200 – 50) : 5    = 40 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (212: 200) x 100% 

 = 84.8% 
 

Gambar 2.8 

Garis Kontinum Indikator Kebiasaan konsumsi 

                                                   (212) 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

50             90           130            170                210                 250 

   
Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap 

pertanyaan nomor 2 indikator kebiasaan 

konsumsi adalah 250. Dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 212 atau 84.8% dari skor ideal 

yaitu 250. Dengan demikian indikator 

kebiasaan konsumsi berada pada kategori 

sangat puas. 
  

Tabel 2.15 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator 

Selalu Menyukai Merk 
No SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p3 

 

21 25 2 1 1 50 214 
250 

42.0% 50.0% 4.0% 2.0% 2.0% 100.0% 85,6% 

 Sumber: Data primer diolah 

 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap indikator 

selalu menyukai merk. Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

indikator selalu menyukai merk adalah 214. 

Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam 

garis kontinum, yang pengukurannya 

ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 50 = 200 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 1 x 50 = 50 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 = (200 – 50) : 5    = 40 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (214: 200) x 100% 

= 85.6% 
 

Gambar 2.9 

Garis Kontinum Indikator Selalu Menyukai Merk 

                                                     (214) 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 
Puas 

Sangat 

puas 

  50             90          130         170         210             250 

   

Secara ideal, skor yang 

diharapkan untuk jawaban responden 

terhadap pertanyaan nomor 3 indikator 

selalu menyukai merk adalah 250. Dari 

perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai 

yang diperoleh 216 atau 86.4% dari skor 

ideal yaitu 250. Dengan demikian indikator 

selalu menyukai merk berada pada kategori 

sangat puas.  
 

Tabel 2.16 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator 

Tetap Memilih Merk 
No SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p4 
19 27 2 1 1 50 212 

250 
38.0% 54.0% 4.0% 2.0% 2.0% 100.0% 84.8% 

 Sumber: Data primer diolah 
 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap indikator 

tetap memilih merk. Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

indikator tetap memilih merk adalah 214. 

Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam 

garis kontinum, yang pengukurannya 

ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 50 = 200 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 1 x 50 = 50 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 = (200 – 50) : 5    = 40 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100% = (212: 200) x 100%  

= 84.8% 
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Gambar 2.10 

Garis Kontinum Indikator Tetap Memilih Merk 

                                               (212) 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

          50              90               130                     170               210                     

250 
   

Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap 

pertanyaan nomor 4 indikator tetap memilih 

merk adalah 250. Dari perhitungan dalam 

tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 212 

atau 84.8% dari skor ideal yaitu 250. Dengan 

demikian indikator tetap memilih merk 

berada pada kategori sangat puas.  
 

Tabel 2.17 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator 

Yakin Bahwa Merek tsb yang Terbaik 
No SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p5 

 

14 31 2 2 1 50 205 

250 

28.0% 62.0% 4.0% 4.0% 2.0% 100.0% 82.0% 

 Sumber: Data primer diolah 
 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap indikator 

yakin bahwa merek tsb yang terbaik. 

Berdasarkan hasil pengolahan yang 

disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk indikator yakin 

bahwa merek tsb yang terbaik adalah 205. 

Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam 

garis kontinum, yang pengukurannya 

ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 50 = 200 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 1 x 50 = 50 

• Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5 = (200 – 50) : 5    = 40 

• Persentase Skor  = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100% = (205: 200) x 100% 

 = 82.0% 

Gambar 2.11 

Garis Kontinum Indikator Yakin Bahwa Merek tsb 

yang Terbaik 

                                                         (205) 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

50               90        130          170             210                 250 
   

Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap pertanyaan 

nomor 5 indikator yakin bahwa merek tsb 

yang terbaik adalah 250. Dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 

205 atau 82.0% dari skor ideal yaitu 250. 

Dengan demikian indikator yakin bahwa 

merek tsb yang terbaik berada pada kategori 

puas.  
 

Tabel 2.18 

Tanggapan Responden Terhadap Indikator 

Merekomendasikan Merek tsb Pada Orang Lain 

No SS S N TS STS Jumlah 
Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

p6 

 

17 29 3 0 1 50 211 

250 

34.0% 58.0% 6.0% 0.0% 2.0% 100.0% 84.4% 

 Sumber: Data primer diolah 
 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden terhadap indikator 

merekomendasikan merek tsb pada orang 

lain. Berdasarkan hasil pengolahan yang 

disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk indikator 

merekomendasikan merek tsb pada orang 

lain adalah 211. Jumlah skor tersebut 

dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang 

pengukurannya ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 50 = 200 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 1 x 50 = 50 

• Jarak Interval  = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5  = (200 – 50) : 5    = 40 

• Persentase Skor    = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100% = (211: 200) x 100% 

 = 84.4% 
 

Gambar 2.12 

Garis Kontinum Indikator Merekomendasikan merek 

tsb pada orang lain 

                                                  (211) 
Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

 50              90              130        170             210                     250 

   

Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap 

pertanyaan nomor 6 indikator 

merekomendasikan merek tsb pada orang 

lain adalah 250. Dari perhitungan dalam 

tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 

211 atau 84.4% dari skor ideal yaitu 250. 

Dengan demikian indikator 

merekomendasikan merek tsb pada orang 

lain berada pada kategori sangat puas.  

Kepuasan Nasabah Kredit 

Multiguna Bank DKI Cabang Kebayoran 

Baru secara umum dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 2.19 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai 

Kepuasan Nasabah Kredit Multiguna Bank DKI  

No Indikator Skor 

1 Pembelian ulang 212 

2 

Kebiasaan konsumsi merek kredit 

multiguna 212 

3 

Selalu menyukai merk kredit 

multiguna 214 

4 

Tetap Memilih merek kredit 

multiguna 212 

5 

Yakin Bahwa merek kredit 

multiguna yang terbaik 205 

6 

Merekomendasikan merek kredit 

multiguna pada orang lain 211 

Jumlah 1266 

Sumber: Data primer diolah 

Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden mengenai Kepuasan 

Nasabah Kredit Multiguna Bank DKI 

Cabang Kebayoran Baru. Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa skor total yang 

diperoleh adalah 1266. Jumlah skor tersebut 

dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang 

pengukurannya ditentukan dengan cara : 

• Nilai Indeks Maksimum = 5 x 6 x 50 = 1500 

• Nilai Indeks Minimum   = 1 x 6 x 50 = 300 

• Jarak Interval  = [nilai maksimum - nilai 

minimum] : 5  = (1500 – 300) : 5    = 240 

• Persentase Skor              = [(total skor) : nilai 

maksimum] x 100%  = (1266: 1500) x 100% 

 = 84,4% 

 

Gambar 2.13 

Garis Kontinum Service Excellence Yang Diberikan 

Bank DKI  

                                          (1266) 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

300       540         780      1020            1260             1500 
 

Secara ideal, skor yang diharapkan 

untuk jawaban responden terhadap 

pertanyaan mengenai service excellence 

adalah 1500. Dari perhitungan dalam tabel 

menunjukkan nilai yang diperoleh 1266 

atau 84.4% dari skor ideal yaitu 1500. 

Dengan demikian kualitas pelayanan yang 

diberikan Bank DKI Cabang Kebayoran 

Baru berada pada kategori sangat puas 
 

3. Pengaruh Implementasi Service 

Excellence Bank DKI Cabang Kebayoran  

a. Analisis regresi linier sederhana 

Korelasi Pearson.Untuk mengetahui 

kuatnya hubungan antara variabel X dan 

Y, maka dilakukan perhitungan korelasi 

Pearson.  Koefisien korelasi menunjukkan 

kuat lemahnya hubungan antara variabel 

X dan Y. Dari data yang sudah 

ditransformasi ke dalam skala interval, 

didapatkan perhitungan sebagai berikut: 

Dari hasil perhitungan diperoleh : 

Σ X  = 2.336,130 

Σ Y  = 893,261 

Σ XY  = 41.967,590 

Σ X 2 = 111.058,663 

Σ Y 2 = 16.265,124 
 

Untuk mengetahui hubungan 

implementasi service excellence (X) dengan 

variabel kepuasan nasabah (Y), digunakan 

analisis korelasi Pearson dengan hasil sebagai 

berikut : maka        =
(𝟓𝟎)(𝟒𝟏.𝟗𝟔𝟕,𝟓𝟗𝟎)−(𝟐.𝟑𝟑𝟔,𝟏𝟑𝟎)(𝟖𝟗𝟑,𝟐𝟔𝟏)

√{(𝟓𝟎)(𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟓𝟖,𝟔𝟔𝟑)−(𝟐.𝟑𝟑𝟔,𝟏𝟑𝟎)𝟐}{(𝟓𝟎)(𝟏𝟔.𝟐𝟔𝟓,𝟏𝟐𝟒)−(𝟖𝟗𝟑,𝟐𝟔𝟏)𝟐}
 

 = 0.303 

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,303 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

cukup berarti/sedang antara implementasi 

service excellence dengan kepuasan nasabah. 

Selanjutnya Koefisien Determinasi. Besarnya 

pengaruh implementasi service excellence 

(variabel X) terhadap kepuasan nasabah 

(variabel Y) ditunjukkan oleh koefisien 

determinasi dengan nilai sebagai berikut : 
 

R2 = r2 x 100% 

     = 0.303² x 100% 

     = 30.3% 

Yang berarti sebesar 30.3% kepuasan 

nasabah dapat dijelaskan oleh implementasi 

service excellence dan sisanya sebesar 69.7% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam penelitian. 
 

Analisis Regresi. Untuk mengetahui 

“Pengaruh Implementasi Service Excellence 

Terhadap Kepuasan nasabah”, maka nilai 

analisis regresi linear sederhana dengan model 

sebagai berikut :   

Dari hasil perhitungan diperoleh : 
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Σ X  = 2.336,130 

Σ Y  = 893,261 

Σ XY  = 41.967,590 

Σ X 2 = 111.058,663 

Σ Y 2 = 16.265,124 
 

Sehingga didapatkan nilai  a dan b sebagai 

berikut : 

 ɑ = 
(893,261)(111.058,663)− (2.336,130)(41.967,590)

(50)(111.058,663)− (2.336,130)²
    = 12,183 

 𝑏 =
(50)(41.967,590)−(2.336,130)(893,261)

(50)(111.058,663)−(2.336,130)²
  =    0,121 

Diperoleh model regresi sebagai berikut: Y = 12,183 + 0,121 X 

Nilai konstanta a memiliki arti bahwa 

ketika variabel implementasi service excellence 

(X) bernilai nol atau kepuasan nasabah (Y) tidak 

dipengaruhi oleh implementasi service 

excellence, maka rata-rata kepuasan nasabah 

sebesar 12,183. Sedangkan koefisien regresi b 

memiliki arti bahwa jika variabel implementasi 

service excellence (X) meningkat sebesar satu 

satuan, maka kepuasan nasabah akan meningkat 

sebesar 0.121. 

 

Pengujian Hipotesis 
 

Ho : β ≤ 0  artinya tidak terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan dari 

implementasi service 

excellence  Bank DKI Cabang 

Kebayoran Baru (X) terhadap 

kepuasan nasabah (Y). 

Ha : β > 0 artinya terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan dari 

implementasi service 

excellence Bank DKI Cabang 

Kebayoran Baru (X) terhadap 

kepuasan nasabah (Y). 

Untuk menguji hipotesis diatas menggunakan 

yaitu   menggunakan  uji t student dengan nilai:     

thit   = 
0,30√50−2

 √1−0.303
2  = 2.202 

Dengan  = 5% dan dk = n-2 =48 

diperoleh nilai t tabel sebesar  1,68.  

Berdasarkan kriteria uji berikut: 

1. Terima Ho jika thitung  ttabel 

2. Tolak Ho jika thitung > nilai ttabel  

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat 

diperoleh nilai t hitung sebesar 2.202. Karena 

nilai t hitung (2.202) > t tabel (1,68), maka Ho 

ditolak. Artinya, terdapat pengaruh 

implementasi service excellence (variabel X) 

terhadap kepuasan nasabah (variabel Y). 
 

D. kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka 

kesimpulan yang didukung teori-teori tentang 

service excellence terhadap kepuasan nasabah 

kredit multiguna pada Bank DKI, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil rekapitulasi tanggapan responden  

mengenai service excellence yang 

diberikan Bank DKI berada pada 

kategori baik dan hasil rekapitulasi 

tanggapan responden mengenai 

kepuasan nasabah berada pada kategori 

puas. 

2. Hasil analisis regresi memiliki arti 

bahwa ketika variabel implementasi 

service excellence (X) bernilai nol maka 

tingkat kepuasan nasabah ada 

kecenderungan rendah dengan adanya

 implementasi service excellence, maka 

kepuasan nasabah sebesar 12,183 

sedangkan koefisiensi regresi b 

memiliki arti bahwa jika 

 variabel implementasi service 

excellence (X) meningkat sebesar satu 

satuan, maka keputusan nasabah akan 

meningkat sebesar 0,121. 

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh  positif 

yang signifikan dari implementasi 

service excellence Bank DKI   (X) 

terhadap kepuasan nasabah (Y).  

 berdasarkan perhitungan diatas dapat 

diperoleh nilai t hitung sebesar  2.202 

> t tabel 1,68 maka Ho ditolak. Artinya 

terdapat pengaruh  implementasi 

service excellence (X) terhadap 

kepuasan nasabah (Y). 
 

 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil kesimpulan diatas 

maka penulis dapat menyarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. PT. Bank DKI lebih meningkatkan 

lagi kualitas service exellence 

dengan cara memberikan pelatihan 

tentang Standar Pelayanan kepada 

seluruh pegawai.  

2. PT. Bank DKI harus bisa 

melaksanakan implementasi service 

exellence dengan harapan agar 

kepuasan nasabah terus meningkat 

dimasa yang akan datang. 

3. PT. Bank DKI sebaiknya 

mempertahankan kualitas pelayanan 

serta meningkatkan Standar 

Pelayanan agar kepuasan nasabah 

tetap terjaga 
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ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN OLEH KORPORASI 

BERDASARKAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2006 
 

Oleh : S a m s i r 
 

ABSTRAK 
 

Analisis Hukum Pidana Penyelundupan oleh Korporasi Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2006. Tujuan penulis memeriksa untuk mengetahui faktor-faktor yang sering menjadi 

penyebab penyelundupan kriminal oleh perusahaan dan untuk mengetahui pencegahan kejahatan 

penyelundupan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber dari data primer dan 

data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau data bibliografi. Data primer diperoleh dengan 

wawancara. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi dan teknik 

argumentasi, yang berarti bahwa penilaian sesuai atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau 

salah, valid atau tidak sah untuk pandangan, proporsi, pernyataan perumusan norma, keputusan, apakah 

dinyatakan dalam materi hukum primer serta hukum sekunder. Penilaian juga didasarkan pada alasan 

penalaran hukum. 

 

Kata Kunci: Kriminal, Hukum, Korporasi. 
 

 

ANALYSIS OF CRIMINAL CRIME FOLLOWING BY CORPORATION BASED ON ARTICLE 

102 LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

NUMBER 17 OF 2006 
 

By : S a m s i r  

ABSTRACT 
 

Analysis of Criminal Law of Smuggling by Corporations Under Article 102 of Law Number 17 Year 

2006. The purpose of the authors examine to determine the factors that are often the cause of the criminal 

smuggling by the corporation and to know the prevention of smuggling crime under Article 102 of Law 

number 17 of 2006. The research is a normative juridical law research with descriptive characteristic 

that sourced from primary data and secondary data. Secondary data includes primary legal materials, 

secondary legal materials, and tertiary legal materials collected by means of document studies or 

bibliographic data. Primary data obtained by interview. Data are collected and analyzed using 

evaluation techniques and techniques of argumentation, meaning that the assessment is appropriate or 

inappropriate, agree or disagree, true or false, valid or unauthorized to a view, proportion, statement of 

norms formulation, decision, whether stated in material primary law as well as in secondary law. 

Assessment is also based on reasons of legal reasoning. 

 

Key Word: Criminal, Law, Corporations. 
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A. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional pada 

hakekatnya merupakan pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, dengan tujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 

Tujuan pembangunan nasional tersebut 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyebutkan : Membentuk suatu 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 

Sesuai tujuan tersebut, dalam 

menunjang pembangunan nasional sektor 

ekonomi menjadi penting, selain sektor hukum 

dan politik. Sektor ekonomi sangat penting 

dalam pembangunan nasional, karena menjadi 

salah satu pilar dan sebagai indikator majunya 

suatu bangsa. Sehingga dalam menunjang 

pembangunan nasional, kegiatan bidang 

ekonomi dilakukan dengan menggiatkan 

aktivitas perdagangan, termasuk keluar 

masuknya barang ke wilayah Indonesia. 

 

Dalam menjaga kegiatan perdagangan 

di era globalisasi yang semakin komplek seperti 

sekarang ini, Pemerintah mengeluarkan 

berbagai peraturan perundang-undangan. Salah 

satu peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kegiatan perdagangan dalam 

menunjang kegiatan pembangunan nasional 

adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Mengingat luasnya daerah pabean 

Indonesia yakni seluas kedaulatan Negara 

Republik Indonesia, maka pemerintah tidak 

mungkin pemerintah mampu menempatkan 

semua petugas bea dan cukai (customs) 

disepanjang garis perbatasan diseluruh wilayah 

pabean Republik Indonesia untuk mengawasi 

keluar masuknya barang dalam rangka kegiatan 

ekspor dan impor . kondisi seperti ini menjadi 

peluang bagi para penyelundup untuk 

melakukan kegiatan yang berkaitan denag 

impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk 

dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

Upaya penanggulangan tindak 

penyulundupan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia Pemerintah mengesahkan 

perubahan Undan-undang Kepabeanan dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepaeanan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Kepabeanan tersebut, 

ditentukan berbagai perbuatan yang dilarang 

dan termasuk sebagai tindak pidana 

kepabeanan. Salah satu bentuk perbuatan yang 

dilarang tersebut, karena memiliki dampak luas  

bagi kegiatan perekonomian adalah tentang 

penyelundupan. Masalah penyelundupan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

termasuk sebagai tindak pidana, karena 

mengakibatkan kerugian bagi perekonomian 

negara. Selain itu, penyelundupan dapat 
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mengakibatkan masuknya barang-barang 

berbahaya ke Indonesia secara illegal. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka tindak pidana penyelundupan diatur 

tersendiri dalam Undang-Undang Kepabeanan, 

khususnya dalam Pasal 102 sampai dengan 

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006. Pengaturan tersebut diatur secara khusus, 

karena tindak pidana penyelundupan memiliki 

dampak negatif bagi negara, yaitu: 

1. Menghambat pembangunan nasional dan 

merugikan negara. 

2. Potensi pajak negara menjadi hilang. 

3. Penerimaan dan devisa negara menjadi 

berkurang. 

 

Selain dampak tersebut, letak 

geografis Indonesia sebagai salah satu negara 

yang memiliki potensi kuat terjadinya tindak 

pidana penyelundupan, juga menjadi 

pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006. Hal tersebut dapat 

dilihat pada praktek penyelundupan yang terjadi 

di Indonesia, yang tidak hanya akibat dari 

globalisasi dan perdagangan bebas, tetapi juga 

didukung oleh letak geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan. Sehingga secara geografis, 

Indonesia memiliki banyak pintu masuk untuk 

terjadinya tindak pidana penyelundupan. Selain 

itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai 

yang panjang dan merupakan wilayah yang 

terletak pada posisi silang jalur lalu lintas 

dagang dunia, juga menjadi faktor yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana 

penyelundupan. Begitupun dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006, telah menerima 

korporasi sebagai salah satu pelaku tindak 

pidana. 

Adapun Permasalahan yang dijadikan 

sebagai pokok kajian dalam penelitian ini 

adalah bagaimana faktor-faktor yang sering 

menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 

penyelundupan oleh korporasi dan upaya 

pencegahan tindak pidana penyelundupan 

berdasarkan pasal 102 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Pemidanaan 

Dalam Hukum Pidana, teori 

pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 

tiga golongan, yaitu teori absolute atau 

teori pembalasan, teori relative atau teori 

tujuan dan teori gabungan. 

a. Teori Absolute  

Dasar dari teori ini adalah 

pembalasan, sebagai dasar pembenar 

dari penjatuhan berupa pidana pada 

penjahat. Penjatuhan pidana pada 

penjahat dibenarkan, karena penjahat 

telah membuat penderitaan terhadap 

orang lain. 

b . Teori Relatif atau Tujuan  

Menurut teori ini, suatu 

kejahatan tidak mutlak harus diikuti 

dengan suatu pidana. Sehingga tidak 

cukup adanya suatu pidana, tetapi 

harus dipersoalkan perlu dan 

manfaatnya suatu pidana bagi 

masyarakat atau bagi penjahat itu 

sendiri. Maksudnya, tidak hanya 

dilihat pada masa lampau, tetapi juga 

pada masa depan. Dengan demikian, 
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harus ada tujuan lebih jauh dari pada 

hanya menjatuhkan pidana saja. 

c . Teori Gabungan atau Campuran  

Teori ini berdasarkan pidana 

pada asas pembalasan dan tata tertib 

masyarakat, yang kedua alasan ini 

menjadi dasar dari penjatuhan pidana.  

2. Pengertian Korporasi 

Para ahli hukum sebelumnya 

berpendapat, bahwa korporasi atau badan 

hukum tidak dapat dipidana. Pendapat 

tersebut berdasarkan pada alasan, bahwa 

suatu korporasi atau badan hukum tidak 

memiliki mens rea atau niat jahat. Selain 

itu, korporasi bukanlah pribadi, meskipun 

dapat melakukan perbuatan hukum 

seperti orang pribadi. Dalam 

perkembangannya, korporasi atau badan 

hukum dianggap dapat melakukan tindak 

pidana, sudah dapat diterima oleh para 

ahli hukum. Sehingga konsekuensinya, 

suatu badan hukum dapat dipidana. Hal 

itu sangat beralasan, karena sejak 

diundangkannya berbagai peraturan 

perundang-undangan yang 

mencantumkan badan hukum, koperasi, 

yayasan menjadi subyek tindak pidana 

dan tidak terbatas hanya dalam tindak 

pidana pelanggaran saja, maka 

pandangan yang mengatakan bahwa 

hanya manusia yang merupakan subyek 

tindak pidana, praktis sudah ditinggalkan 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa metode penelitian 

yuridis normatif. Metode penelitian yuridis 

normatif, yaitu metode pendekatan terhadap 

data sekunder, berupa penelitian pustakaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sekunder, berupa studi 

dokumen atau data kepustakaan. Studi dokumen 

atau bahan pustaka, merupakan suatu alat 

pengumpulan data yang dilakukan melalui data 

tertulis. 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

tindak pidana Kepabeanan termasuk modus 

operandi tindak pidana kepabenan perlu 

diketahui  dalam upaya penanggulang 

tiindak pidana penyelundupan .  Adapun 

penyebab faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Barang-barang impor dan 

ekspor . Salah satu kebijakan 

pemerintah  dengan dikeluarkannya 

Instruksi Presiden (IPRES) Nomor 4 

tahun 1985 tentang kebijakan 

kelancaran arus barang untuk 

menunjang kegiatan ekonomi . 

 

Salah satu kebijakan  dalam 

INPRES Nomor 4 tahun 1985 tersebut 

dengan dihilangkannya   ketentuan 

tentang penggunaan Aangifte van 

Inlanding (AVI) , atau pemeberitahuan 

Muat Barang (PMB) bagian antar 

barang antar pulau yang selama ini 

berlaku , sebagaiman diatur dalam 

Pasal 48 Reglemen  A Ordonansi Bea. 

Seperti diketahui barang-barang Impor 

berupa Pakaian bekas dan lain-lain 

sering diangkut diantara pulau , 

sehingga kecurigaan terhadap muatan 
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kapal antar pulau tersebut terabaikan . 

Lebih –lebih mereka melindungi 

barang-barang yang diangkutnya 

dengan faktur-faktur pembelian palsu 

yang diperoleh dari toko-toko dan 

importir . Maka akan sulit bagi petugas 

penyelidik atau penyidik yang 

mencurigai muatan kapal antar pulau 

tersebut , kecuali mereka benar-benar 

tertanngkap tangan ( sedang berlayar 

tanpa dilingi dokumen-dokumen atau 

sedang membongkar atau 

memindahkan barang-barang  dari 

kapal  ke kapal . akan tetapi 

kemungkinan sangat kecil  dan sangat 

sulit dipantau  mengingat lausnya 

perairan Indonesia dan yang sangat 

berdekatan dengan batas wilayah 

negara tetangga seperti , Malaysia , 

Filifina , Singapura dan lain-lain. 

 

a. Mentalitas Petugas  dan Partisipasi 

Masyarakat  

Indonesia yang dikarunia 

Tuhan dengan kekayaan alam dan 

beribu-ribu pulau dan memliki jumlah 

penduduk yang banyak  akan tetapi 

jika yang mengedalikan  dan 

mengelolah sumber daya alam yang 

tidak jujur , maka tidak  mungkin 

negara Indonesia  akan tetap menderita 

sebagi negara miskin .Sejarah telah 

membuktikan  bahwa kekayaan alam 

dan bumi melimpah ruah belum 

merupakan jaminan kemakmuran 

suatu bangsa . Sebagaiman diketahui 

bahwa bumi dan kekayaan alam , 

sumber daya alamnya . Tetapi yang 

dipertanyakan sekarang adalah sejauh 

mana mental para  petugas  dalam 

mengahadpi cobaan dan godaan 

oknum-oknum , perusahaan-perusahan  

yang ingin melakukan penyelundupan  

diwilayah  hukum Indonesia . akan 

tetapi mental para petugas yang tidak 

bertanggung jawab akan bekerja sama  

dengan ppara penyelundup  .  

Para pelaku penyelundupan 

umunya bukanlah orang-orang  atau 

pengusaha bermodal kecil,, melainkan 

pengusaha bermodal besar . Jadi 

apabila mental para petugas tersebut  

tidak kuat dan teguh akan menjadi 

makanan empuk  bagi penyelundup 

yang memiliki otak lihai dan licik . 

Usaha Penanggulangan 

kejahatan tindak  pidana 

penyelundupan serring dirasakan 

karena kurang partisipasi masyarakat , 

meskipun media- media massa teah 

cukup gencar membuat berita-berita 

tentang pemberantasan tindaka pidana 

penyeludupan yang dilakuakn oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab.  

 

Pemberantasan tindak pidan 

penyelundupan sudah  sepantasnya 

mendapat dukungan dari kita semua, 

khususnya jajaran Kejksaan yang 

bertugas sebagi aparatur negra 

penegak hukum  dalam rangka 

menngamankan pembangunan dan 

hasil-hasilnya dengan jaln 
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memberantas tindak pidana 

penyelundupan  karena 

mengakibatkan kerugian bagi negara. 

    

Adapun Faktor  eksternal  yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana 

penyelundupan : 

1. Faktor Geografis  

Luasnya kepulauan Nusantara 

yang terdiri dari ribuan ppulau 

besar dan kecil  ayng diapit oleh 

dua benua yaitu Asia dan 

Australia dan Dua samudra  

dengan garis pantai yang 

berbentang luas dan yang sangat 

berdekatan dengan negara-

negara tetangga yang lebiih dulu 

mengalami kemajuan baik 

dibidang perekonomian amupun 

industry  membuka kesempataan 

peluang atau bahkan dapat 

merangsang para pengusaha 

(local dan asing) untuk 

melakukan penyelundupan. 

Keadaan ini dimanfaatkan oleh 

para penyelundup disekitar 

perairan untuk memasukan 

barang illegal dari luar negeri . 

     Modus penyelundupan yang 

masuk biasanya melalui pantai 

dan pelabuhan-pelabuhan kecil.  

Biasa juga melalui kapal kekapal 

baik dengan menggunaka 

peralatan tradisonal maupun 

modern . misalnya dengan 

menggunakan kapal atau 

speedboat dengan kecepatan 

tinggi . 

2. Kondisi Indisutri Dalam Negeri dan 

Sumber Daya Alam 

          Tidak dapat dipungkiri bahwa 

kondisi Industri dalam negeri turut 

mempengaruhi  timbulnya tindak 

pidana penyelundupan dari luar 

negeri . Karena bagaiamanpun 

produksi dalam negeri masih sangat 

kurang atau tidak mencukupi untuk 

kebutuhan dalam negeri . Selain itu 

barang-barang dalam negeri mutu dan 

harganya lebih mahal dibandingkan 

dari laur negeri.  Faktor sumber daya 

alam Indonesia juga turut 

mempengaruhi penyelundupan , hal 

ini  dpat dilihat banyaknya  kekayaan 

alam berupa  bahan-bahan mentah 

yang diinginkan oleh negera-negara 

lain untuk dijadikan sumber komuditi 

ekspor negara-negara yang 

bersangkutan . 

          Negara-negara yang talahh 

maju dan mapan sektor industry dan 

perekonomiannya mengalami 

kelebihan produksi . Misalanya 

negara-negara tetangga seperti 

Malaysia ,Singapura ,India dan lain-

lain. Di negara-negara ini kadang 

mengalami kesulitan untuk 

memasrkan hasil-hasil produksinya . 

keadaan ini para pengusaha yang tidak 

bertanggung jawab lalu dimanfaatkan 

untuk kepentingan dan keuntungan 

yang sebesar-besarnya dengan cara 
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tidak sah atau illegal yaitu berusaha 

memasukan barang-barang dagangan 

merekan kenegara alain dengan 

melakukan penyelundupan.. 

 

3. Transportasi.  

       Masalah penyelundupan 

ditentukan oleh faktor transportasi. 

Daerah-daerah tertentu diindonesia 

dalam mendatangkan barang-barang 

kebuttuhan pokok  masyarakat sering 

mengalami keterlambatan  

disebabkan belum lancarnya 

hubungan antar satu pulau kepulau 

yang lain . Hal ini ditambah lagi 

dengan letak daerah –daerah tertentu 

diIndonesia yang berdekatan dengan 

negara tetangga , keadaan ini akan 

dimanfaat benar oleh para 

penyelundupan guna memperoleh 

keutungan sebesar-besarnya . 

Sehingga tidak jarang didaerah-

daerah pantai  yang letak dengan 

negara  tetangga  banayaak barang-

barang eks luar negeri yang tidak 

diketahui asal usulnya , apakah 

dimasukan secara resmi atau melalui 

penyelundupan. 

 

4. Upaya Penanggulangan atau 

Pencegahan Tindak Pidana 

Penyelundupan Berdasarkan Pasal 

102 Undang-Undang Republik 

Indonesia  Nomor 17 Tahun 2006 . 

       Dalam Undang-undang no.10 

tahun 1995 tentang Kepabeanan yang 

telah diubah dengan Undang-undang 

RI no.17 Tahun 2006 , dapay dilihat 

apa sajakah yang menjadi wewenang 

dari Aparat Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai melalui para pejabat Bea 

dan Cukainya memiliki wewenang 

untuk melakukan pengamanan 

terhadap hak-hak negara dengan 

segala upaya terhadap orang atau 

barang , termasuk didalamnya kayu 

olahan dan lainnya sebagaimana tidak 

dipenuhinya ketentuan-ketentuan  

yang terdapat dalam undang-undang 

yang menyangkut keluar masuknya 

hal-hal tersebut dan dapat mengambil 

suatu tindakan yang diperlukan 

terhadap penyelundupan tersebut . 

 

a. Upaya Penal  

Kewenangan dalam Penyidikan :  

 Kewenangan pejabat Bea dan Cukai 

dalam hal melakukan penyidikan diberi 

wewenang khusus sebagaimana 

diamaksudkan dalam Undang-undang 

nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana yntuk melakukan 

penyidikan tindak pidana dibidang 

Kepabeanan . Oleh karena itu 

penyelundupan sebagai salah satu 

perbuatan pidana maka penyedikan 

terhadap perbuatan tersebut dapatlah 

dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil yang terdapat dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

 

          Dalam peraturan peraturan 

pemerintah RI nomor 55 tahun 1996 

tentang Penyidikan Tindak Pidana di 

Bidang Kepabeanan dan Cukai diangkat 

oleh Menteri Keuangan atas Usul 
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menteri Keuangan (Pasal2 ayat(1)) . dan 

pengangkatan dilakukan setelah 

mendengar pertimbangan dari Jaksa 

Agung dan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia (Pasal 2 ayat(2)) . 

          Dalam melakuakn penyidikannya 

oleh pihak pejabat Bea dan Cukai dapat 

dihentikan dan permintaan Menteri dan 

jaksa Agung dengan syarat untuk 

kepentingan penerimaan kas negara . 

penghentian ini dilakukan setelah yang 

bersangkutan melunasi bea masuk yang 

tidak atau kurang dibayar , ditambah 

dengan sanksi administrasi berupa 

denda sebesar emapat kali jumlah bea 

masuk  yang tidak kurang dibayar 

(Pasal 113 ayat 1 dan 2 UU .no.10 tahun 

1995 tentang Kepabeanan ). 

 

b. Upaya Non Penal 

   Didalam melaksanakan 

kewenangannya aparat Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai dapat 

dilengkapi dengan senjata apai untuk 

mencari dan menemukan suatu 

peristiwa penyelundupan dibidang 

kepabeanan yang mana hal ini syarat-

syarat penggunaannya diatur dalam 

suatu peraturan pemerintah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

(Pasal 75 UU no.10 tahun 1995). 

 

         Dalam melaksanakan tugasnya 

untuk melakukan pengawasan Pejabat 

Bea dan Cukai untuk melakukan 

pengawasan Pejabat Bea dan Cukai 

dapat meminta bantuan dan 

perlindungan bagi pejabat Bea dan 

Cukai  segala hal berkaitan dengan 

pekerjaannya .  Kewenangan bea dan 

cukai lainnya adalah melakukan 

penyegelan terhadap barang-barang  

yang hal ini dimaksudkan untuk lebih 

menjamin pengawasan  terhadap 

terjadinya perbuatan penyelundupan  

dalam rangka pengamanan keuangan 

negara karena tidak diiprlukan adanya  

penjagaan ataupun pengamanan 

keuangan terhadap negara karena tidak 

diperlukan adanya penjagaan ataupun 

pengawalan secara terus menerus oleh 

pejabat Bea dan Cukai (Pasal 78 UU 

no.11 tahun1995). 

 

E. KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil pembahasan 

yang telah diuraikan  pada Bab 

sebelumnya , maka dapat dikemukakan  

beberpa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Faktor-faktor  yang sering menjadi 

kendala penyebab terjadinya 

tindak pidana penyelundupan oleh 

korporasi adalah ,: 

• Mentalitas Petugas  dan Partisipasi 

Masyarakat  

Para pelaku penyelundupan umunya 

bukanlah orang-orang  atau pengusaha 

bermodal kecil,, melainkan pengusaha 

bermodal besar . Jadi apabila mental 

para petugas tersebut  tidak kuat dan 

teguh akan menjadi makanan empuk  

bagi penyelundup yang memiliki otak 

lihai dan licik . 
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        Usaha Penanggulangan kejahatan 

tindak  pidana penyelundupan serring 

dirasakan karena kurang partisipasi 

masyarakat , meskipun media- media 

massa telah cukup gencar membuat 

berita-berita tentang pemberantasan 

tindaka pidana penyeludupan yang 

dilakuakn oleh oknum-oknum yang 

tidak bertanggung jawab. Masih kurang 

adanya kejelian pimpinan suatu instansi 

dalam menempatkan orang-orangnya 

dalam posisi strategis yang rawan 

penyelundupan . yaitu tidak 

menempatkan orang-orang kuat pada 

posisi-posisi tersebut , yang dimaksud 

orang kuat dalam hal ini bukanlah 

dalam arti fisik , melainkan arti kuat 

iman dan sikap mentalnya . Karena 

tidak jarang didengar  bahwa suatu 

kasus penyelundupan terjadi karena 

petugas yang mengawasi/menangani  

masalah tersebut dapat dibujuk rayu 

oleh oknum-oknum penyelundup atau 

bahakan bekerja sama dengan orang 

dalam untuk meloloskan perbuatan 

penyelundupan , karena dalam praktek 

suatu tindak penyelundupan tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari 

oknum yang tidak bertanggung jawab.  

Oknum penyelundup  bukanlah jenis 

golongan orang yang menengah 

kebawah , bukan orang bodoh yang 

tidak berpendidikan , akan tetapi orang 

yang terdidik yang kuat secara 

ekonomi , mempunyai jaringan 

internasional yang kuat , serta sering 

melakukan perjalanan keluar negeri  

yang didukung oleh beking orang-orang 

penting yang berpengaruh.. Disamping 

itu masih rendahnya kualitas sumber 

daya manusia aparat penegak hukum 

yang ditempatkan untuk mengawasi 

dan menangani kasus penyelundupan  

dan  masih kurangnya referensi hukum 

sehingga mudah diajak kompromi 

dengan oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjwab atau pelaku tindak 

pidana penyelundupan diwilayah 

Hukum Sulawesi Tengah . 

2. Upaya Penerapan dan 

penaggulangan pencegahan tindak 

pidana penyelundupan berdasrkan 

pasal 102 Undang-undang Nomor 

17 tahun 2006 yaitu dengan 

menerapakan sanksi pidana dan 

denda dalam kasus tindak pidana 

penyelundupan .  
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KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP KEPEMILIKAN HAK 

ATAS TANAH TEMPAT PEMAKAMAN MODERN UNTUK KOMERSIAL BERBASIS 

NILAI KEADILAN SOSIAL 

 (Studi Pemakaman Modern San Diego Hills di Kota Karawang) 
 

Oleh : M. Junaidi 
 

ABSTRAK 
 

San Diego Hill merupakan salah satu pemakaman modern yang ada di pusat kota 

Karawang. Issu hukum yang muncul dengan adanya pemakaman San Diego Hill adalah terkait 

tentang kebijakan pemerintah daerah setempat yang memberikan ijin kepada pihak swasta yakni 

PT Lippo Group untuk mengelola lahan tempat pemakaman yang digunakan untuk komersial. 

Selain itu berdasarkan produk yang ditawarkan oleh tempat pemakaman modern San Diego Hill 

dalam memasarkan pemakamannya terdapat perbedaan ukuran yang luas lahan dengan luas 

lahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. 
 

Problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan Badan 

Pertanahan Nasional terhadap kepemilikan Hak Atas tanah tempat pemakaman modern untuk 

kepentingan komersial belum berbasis nilai keadilan sosial serta bagaimana konsep pengaturan 

kebijakan Badan Pertanahan Nasional terhadap kepemilikan Hak Atas tanah tempat pemakaman 

modern untuk komersial dapat mencapai nilai keadilan sosial. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal. Pendekatan ini dipilih agar dapat 

menganalisis isu hukum secara langsung dengan mengkaji bekerjanya suatu hukum di dalam 

masyarakat yang akan dibandingkan secara yuridis dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku khususnya tentang kebijakan perijinan tempat pemakaman modern di Indonesia. 
 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan tempat makam modern di Indonesia 

merupakan salah satu alternatif pemakaman yang diperuntukkan untuk kalangan masyarakat 

tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dimana seharusnya tempat pemakaman 

diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak di beda-bedakan berdasarkan nilai 

komersial. Kebijakan pemerintah yang tepat dan berasaskan keadilan harus segera diberlakukan 

untuk menertibkan tempat pemakaman modern yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat 

Pemakaman secara umum.. 
 

Dari penelitian ini pada akhirnya memberikan masukkan kepada pemerintah khususnya 

Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengawasan dan penertiban bagi tempat 

pemakaman modern baik itu tentang perijinan penggunaan lahan maupun pelaksanaan bagi 

tempat pemakaman modern yang sudah ada. 

 

 

Kata Kunci : Kebijakan, Badan pertanahan Nasional, Terhadap Tempat Pemakaman 

Modern Untuk Komersial Berbasis Nilai Keadilan Sosial. 
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NATIONAL LAND AGENCY POLICY TOWARDS LAND OWNERSHIP OF MODERN 

CEMETERY FOR COMMERCIAL VALUE-BASED SOCIAL JUSTICE 

 (Modern San Diego Hills Funeral Study in the City of Karawang) 
 

By: M. Junaidi 
 

ABSTRACT 

 

San Diego Hill is one of the modern cemeteries in downtown Karawang. Legal issues arising 

from the burial of San Diego Hill are related to the policy of the local government that grants 

permission to the private sector namely PT Lippo Group to manage the burial grounds that are 

used for commercial use. In addition, based on the products offered by the modern cemetery 

San Diego Hill in marketing the funeral there are differences in the size of the land area with 

the area of land that has been determined by the government. 

The problem raised in this study is why the National Land Agency's policy on ownership of land 

rights for modern burial sites for commercial purposes is not based on social justice values and 

how the concept of the National Land Agency's policy settings on ownership of land rights for 

modern burial sites for commercial purposes can achieve justice values social. 

The research method used is socio-legal. This approach was chosen in order to be able to 

analyze legal issues directly by examining the operation of a law in the community that will be 

compared legally with the applicable laws and regulations, especially regarding the licensing 

policy for modern burial sites in Indonesia. 

The results of this study prove that the existence of a modern grave site in Indonesia is one of 

the alternative burial sites designated for certain communities. This is contrary to the principle 

of justice where burial sites should be intended for all strata of society and not differentiated 

based on commercial value. Appropriate government policies and justice-based must be 

implemented immediately to regulate modern burial sites that are not in accordance with the 

provisions of burial sites in general. 

From this research finally gave input to the government, especially the National Land Agency 

to conduct supervision and control of modern burial sites both regarding land use licensing and 

the implementation of existing modern burial sites. 

 

 

Keywords: Policy, National Land Agency, Against Modern Cemeteries for Value-Based 

Commercial Social Justice. 
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A. Latar Belakang 

 

Pasal 1 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 

Tentang Penyediaan dan Penggunaan 

Tanah Untuk Keperluan Tempat 

Pemakaman yang selama ini dikelola 

oleh yayasan dan lembaga 

keagamaan, ketentuan ini 

memberikan kemungkinan kepada 

pihak swasta untuk mengelolaan 

tempat pemakaman umum, artinya  

pihak swasta diberi kesempatan untuk 

melakukan pengelola tempat 

pemakaman umum dengan orientasi 

keuntungan finansial bagi perusahaan. 

Hal ini merupakan bentuk adanya 

kesenjangan antara peraturan 

pemerintah dengan kondisi 

pelaksanaan pengelolaan tempat 

pemakaman bukan umum. 

Salah satu contoh dari 

penyimpangan yang telah diatur oleh 

Peraturan Pemerintah tersebut adalah 

berdirinya tempat pemakaman 

modern San Diego Hills, Memorial 

Park and Funeral Homes atau dikenal 

dengan nama tempat pemakaman 

modern San Diego Hills yang dimiliki 

oleh PT.Karawang Jabar Industrial 

Astate, merupakan perusahaan di 

bawah PT.Lippo Karawaci. Tbk yaitu 

merupakan Perusahaan yang berada 

dalam naungan Lippo Grup. 

Perusahaan ini memiliki asset dan 

memiliki hak yang sah atas 

kepemilikan hak atas tanah yang 

berupa hak pakai seluas 500 hektar 

yang terletak di Desa Marga Kaya, 

Marga Mulya, dan Wadas Kecamatan 

Teluk Jambe Barat dan Timur 

Kabupaten Karawang Jawa Barat, 

yang keseluruhannya digunakan 

sebagai Kawasan tempat pemakaman 

modern San Diego Hills. 

Issu hukum yang muncul 

dengan adanya tempat Pemakaman 

modern San Diego Hills adalah terkait 

tentang kebijakan pemerintah daerah 

setempat yang memberikan ijin 

kepada pihak swasta yakni PT. Lippo 

Karawaci untuk mengelola lahan 

tempat pemakaman yang digunakan 

untuk komersial. Selain itu 

berdasarkan produk yang ditawarkan 

oleh tempat pemakaman modern San 

Diego Hills dalam memasarkan 

pemakamannya terdapat perbedaan 

ukuran yang luas lahan dengan luas 

lahan yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. 

Kesenjangan peraturan 

pemerintah dengan praktek 

pelaksanaan tempat pemakaman 

bukan umum San Diego Hills ini 

menarik untuk dianalisis melalui 

kajian hukum, khususnya terkait 

kebijakan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karawang dan Konsep 

pengaturan kebijakan tersebut dalam 

hal kepemilikan Hak Atas Tanah yang 

dimiliki PT.Lippo Karawaci. Tbk 

yang membangun kawasan tempat 

pemakaman modern San Diego Hills 

tersebut. 

Berdasarkan apa yang peneliti 

jelaskan dalam latar belakang di atas, 

maka penelitian ini akan mengkaji dan 

menganalisis dengan judul tesis 

Kebijakan Badan Pertanahan Nasional 

Terhadap Kepemilikan Hak Atas 

Tanah Tempat Pemakaman Modern 

untuk Komersial Berbasis Nilai 

Keadilan Sosial (Studi Tempat 

Pemakaman Modern San Diego Hills 

di Kabupaten Karawang-Jawa Barat) 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut di atas maka rumusan 

permasalahan yang akan dikaji dalam 

Tesis ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana mekanisme Pemberian 

ijin pengelolaan Tanah Tempat 

Pemakaman Modern San Diego 
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Hills oleh pemerintah Kabupaten 

Karawang? 

2. Bagaimana konsep pengaturan 

kebijakan Badan Pertanahan 

Nasional terhadap kepemilikan 

Hak Atas Tanah Tempat 

Pemakaman Modern untuk 

komersial dapat mencapai nilai 

keadilan sosial? 

 

C. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah 

bagian yang terpenting dari suatu 

penelitian, karena metode penelitian 

akan menjadi arah dan petunjuk bagi 

suatu penelitian. Metode penelitian ini 

merupakan suatu cara yang digunakan 

untuk menyelidiki atau meneliti suatu 

masalah maupun untuk 

mengumpulkan data dari masalah 

yang diteliti agar dapat digunakan 

sebagai alternatif dalam memberikan 

penjelasan dan memecahkan masalah 

tersebut. 

Penelitian ini merupakan 

kegiatan ilmiah yang berupaya 

memperoleh pemecahan suatu 

masalah, memahami dan 

merekonstruksi kebijakan hukum. 

Penelitian sebagai sarana dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan 

untuk mengungkapkan kebenaran-

kebenaran secara sistematis, analisis 

dan konstruktif terhadap data yang 

telah dikumpulkan dan diolah dengan 

menggambarkan makna tindakan-

tindakan sosial dan simbol-simbol 

yang terjadi di dalam sistem 

pendaftaran dalam pemanfaatan 

tanah, penelitian untuk tesis ini secara 

garis besar dapat dikelompokkan ke 

dalam ranah pendekatan socio-legal 

research 

Penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif. Menurut  Soerjono  

Soekanto deskriptif  adalah 

dimaksudkan  untuk  memberikan  

data  yang  seteliti  mungkin  tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan tipe penelitian untuk 

memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang suatu gejala sosial 

atau fenomena yang terjadi di dalam 

kehidupan masyarkat dengan cara 

hanya memaparkan fakta-fakta secara 

sistematis, sesuai dengan kebutuhan 

dari penelitian. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Mekanisme pemberian Ijin 

Tempat Pemakaman Modern 

San Diego Hills 

 

Di Kabupaten Karawang - 

Jawa Barat, instansi yang 

mempunyai wewenang sebagai 

tempat untuk mengurus ijin 

operasional atas pengembangan 

tanah untuk tempat pemakaman 

modern adalah Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum, di mana dalam 

pengurusan pendirian Tempat 

Pemakaman Bukan Umum 

(TPBU), krematorium, dan tempat 

penyimpanan abu/jenazah tersebut 

terdapat suatu prosedur yang 

ditentukan oleh pihak Dinas 

Pekerjaan Umum.  

Permohonan ijin telah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1987 tentang Penyediaan 

Tanah dan Penggunaan Tanah Untuk 

Keperluan Tempat Pemakaman. 

Adapun prosedur permohonan ijin 

yang harus dilakukan dalam 

membangun tempat pemakaman 

modern San Diego Hills adalah 

sebagai berikut :  

 

Contoh diagramnya 
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Pemohon merupakan badan 

hukum/yayasan sosial yang 

dibuktikan dengan akta Notaris 

mengenai pendiriannya.  Pemohon 

mengajukan proposal, yang sekurang-

kurangnya berisi : 

- maksud dan tujuan pendirian 

Tempat Pemakaman Bukan 

Umum, Krematorium dan 

tempat Penyimpanan Abu 

Jenazah 

- Rencana lokasi : 

 

1) Data administratif dari 

desa atau kelurahan, 

kecamatan, dan peta lokasi 

2) Keterangan dari Badan 

Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah atau 

Badan Pertanahan 

Nasional atau instansi 

yang terkait, bahwa : 

- Telah sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Kota (RTRK) atau 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW).  

- Bukan lahan subur 

(merupakan lahan 

kering dan tidak 

produktif)  

- Tidak padat 

penduduk 

3) Rencana kebutuhan 

lahan atau tanah dengan 

melampirkan site plan 

yang berisi : 

a. Kebutuhan lahan 

keseluruhan. 

b. Ketersediaan tanah 

kepemilikan saat ini 

dengan melampirkan 

tanda bukti yang 

dikeluarkan BPN atau 

instansi terkait. 

c. Penggunaan atau 

peruntukan lahan tidak 

berlebihan sesuai 

dengan aturan yang 

berlaku, misal 

kebutuhan tanah untuk 

pemakaman masing-

masing : 

- Panjang : 2,5 meter 

- Lebar : 1,5 meter 

- Jarak : 0,5 meter 

- Kedalaman : 

minimal 1,5 meter 

4) Site Plan, meliputi blok 

plan atau area-area untuk : 

a. Pemakaman, 

krematorium, dan 

Tempat 

Penyimpanan abu 

Jenazah  

b. Fasilitas penunjang  

- Gedung dan 

perkantoran 

- Tempat ibadah 

(Masjid, Gereja, 

Vihara, dan lain-

lain) 

- Area ruang pengunjung atau 

pengantar jenazah 

- Jalan dan area parkir dari paving 

blok 

- Taman, penghijauan atau RTH 

- Instalasi air, listrik dan 

penerangan jalan 

5) Pernyataan kesanggupan untuk 

mengurus, melengkapi, dan 

memperoleh ijin : 

- Hak pakai, perubahan status 

tanah dari tanah pertanian ke 

non pertanian dan ijin 

permohon 

Menter
i  

Dalam  

Berkas 
Permoho
nan Izin 

Operasio
nal 

Dikirimka
n Ke 

Bupati 

 

Pemeriksaan 
berkas dan 
Proposal 

 

Proposal 
Beserta 

berkas-berkas 
pernyataan 
dari BPN , 

surat 
pernyataan 
dan Berkas 

Pendukung 
lainnya 

 

Bupati Mengirimkan 
Surat Pemohonan 

Persetujuan penetapan 
lokasi 

Ijin Disetujui  
lalu  Bupati  

mengeluarkan 
Keputusan n 

Izin 
Operasional 

 
Berkas  

Disetujui 
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pembebasan tanah untuk lokasi 

pemakaman dari Bupati Cq. 

Kantor Pertanahan. 

 

- Ijin HO (Hinder Ordonatie), 

UKL, UPL, Amdal, ABT (bila 

ada) serta IMB (Ijin Mendirikan 

Bangunan) dari instansi terkait. 

- Ijin penetapan lokasi dari 

Bupati atas persetujuan Menteri 

Dalam Negeri. 

- Mencukupi atau memenuhi 

kebutuhan tanah sesuai dengan 

yang diisyaratkan atau ijin yang 

diperoleh. 

- Perijinan lain yang diperlukan. 

- Keterlibatan warga masyarakat 

sekitar dalam penyelenggaraan 

operasional Tempat 

Pemakaman Bukan Umum. 

 

Setelah berkas diterima 

dari pemohon maka selanjutnya 

bupati melakukan hal sebagai 

berikut: 

 

1) melakukan pengecekan 

terhadap rencana lokasi 

sesuai dengan syarat-

syarat dan peraturan lain 

yang berlaku Berdasarkan 

syarat-syarat yang telah 

dipenuhi, bupati 

menetapkan lokasi sesuai 

dengan peruntukannya. 

2) Bupati mengajukan 

kepada Menteri Dalam 

Negeri Cq. Dirjen 

Pemerintahan Umum 

untuk memperoleh 

persetujuan Penetapan 

lokasi Tempat Pemakaman 

Bukan Umum Atas 

persetujuan Menteri 

Dalam Negeri tersebut, 

Bupati mengeluarkan 

penetapan lokasi Tempat 

Pemakaman Bukan Umum 

bersama-sama dengan 

syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. 

3) Pemohon mengajukan ijin 

operasional disertai 

kelengkapan kewajiban 

yang harus dipenuhi 

kepada Bupati Cq. Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Karawang- 

Jawa Barat, 

4) Bupati meneruskan kepada 

Menteri Dalam Negeri 

untuk memperoleh ijin 

operasional Tempat 

Pemakaman Bukan Umum 

(TPBU), krematorium, dan 

tempat penyimpanan abu 

jenazah. 

5) Atas dasar persetujuan 

operasional dari Menteri 

Dalam Negeri 

tersebut, bupati 

menerbitkan keputusan 

bupati tentang pemberian 

ijin pengelolaan 

Operasional TPBU 

(Tempat Pemakaman 

Bukan Umum), 

krematorium, dan tempat 

penyimpanan abu jenazah 

kepada badan hukum atau 

badan sosial dimaksud 

sebagai pengelola dengan 

kewajiban sebagai 

berikut : 

a) Memenuhi dan 

mematuhi segala 

peraturan dan 

ketentuan pemerintah 

yang berlaku; 

b) Pengelolaan tidak 

bersifat komersial dan 

eksklusif; 

c) Penggunaan tanah 

untuk pemakaian satu 

(1) orang 

d) Hiasan pemakaman 

tidak diperkenankan 

berlebih-lebihan baik 
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bentuk maupun 

ukurannya. 

e) Keindahan tempat 

pemakaman, agar 

disamping berfungsi 

sebagai makam dapat 

juga berfungsi sebagai 

taman penghijauan, 

kelestarian dan 

keindahan lingkungan. 

f) Tidak boleh 

mengalihkan hak, baik 

sebagian maupun 

seluruhnya kepada 

pihak lain. 

g) Menjaga 

keharmonisan dan 

keserasian serta 

keamanan lingkungan 

yang kondusif dan 

harmonis serta dinamis 

khususnya dengan 

masyarakat sekitar. 

h) Membayar retribusi 

pemakaman, 

krematorium beserta 

tempat penyimpanan 

abu jenazah dengan 

peraturan perundang-

undangan yang 

berlaku. 

i) Memaksimalkan 

ketertiban masyarakat 

sekitar dalam kegiatan 

operasional Tempat 

Pemakaman Bukan 

umum. 

j) Tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan-

kegiatan yang dapat 

mengurangi hak 

keperdataan pemilik 

makam, menutup 

aksesbilitas 

masyarakat dan 

mengganggu 

kepentingan umum. 

 

2. Konsep Kebijakan Badan 

Pertanahan Nasional Terhadap 

Kepemilikan Hak Atas Tanah 

Tempat Pemakaman Modern 

Untuk Komersial Dalam 

Mencapai Nilai Keadilan Sosial 

 

Konsep hak-hak atas tanah 

yang terdapat dalam hukum agraria 

nasional membagi hak-hak atas 

tanah dalam dua bentuk  yaitu : 

 

a. hak-hak atas tanah yang 

bersifat primer yaitu hak-hak 

atas tanah yang dapat dimiliki 

atau dikuasai secara langsung 

oleh seorang atau badan 

hukum yang mempunyai 

waktu lama dan dapat 

dipindahtangankan kepada 

orang lain atau ahli warisnya 

seperti Hak Milik (HM), Hak 

Guna Usaha (HGU), Hak 

Guna Bangunan (HGB), Hak 

Pakai (HP). 

b. hak-hak atas tanah yang 

bersifat sekunder yaitu hak-

hak atas tanah yang bersifat 

sementara seperti hak gadai, 

hak usaha bagi hasil, hak 

menumpang, dan hak 

menyewa atas tanah pertanian. 

 

Dari berbagai macam hak 

atas tanah tersebut, hak milik 

merupakan satu-satunya hak 

primer yang mempunyai 

kedudukan paling kuat 

dibandingkan dengan hak-hak 

yang lainnya. Hal ini dipertegas 

dalam ketentuan Pasal 20 ayat 

(1) UUPA yang berbunyi: “Hak 

milik adalah hak turun temurun, 

terkuat, terpenuh, yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan 

dalam Pasal 6.” 

 

Pernyataan di atas 

mengandung pengertian betapa 

penting dan berharganya 

menguasai hak atas tanah 
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dengan title “Hak Milik” yang 

secara hukum memiliki 

kedudukan terkuat dan terpenuh 

sehingga pemilik hak dapat 

mempertahankan haknya 

terhadap siapapun. Namun 

demikian bukan berarti bahwa 

sifat terkuat dan terpenuh yang 

melekat pada hak milik 

menjadikan hak ini sebagai hak 

yang mutlak, tidak terbatas, dan 

tidak dapat diganggu gugat, 

karena dalam situasi dan kondisi 

tertentu hak milik ini dapat pula 

dibatasi. 

 

Menurut Widhi Handoko 

pelaksanaan kebijakan di bidang 

pertanahan dan sumber daya 

alam saat ini sangat dipengaruhi 

dampak liberalisme ekonomi 

sehingga sistem birokrasi mejadi 

lemah karena tekanan arus 

ekonomi yang berpengaruh 

kepada keberpihakan politik 

terhadap kekuatan ekonomi 

tersebut.  Pada bukunya tersebut, 

diberikan contoh adanya 

keberpihakan politilk yang 

dilakukan oleh pemerintah 

dengan memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada swasta 

dalam hal pemberian ijin 

industri guna menarik dana dari 

modal asing maupun domestic, 

sehingga realitanya adalah 

terjadi pengabaian terhadap 

dampak lingkungan sangat 

besar. 

 

Sama hal nya dengan 

keberadaan tempat pemakaman 

modern San Diego Hills, 

menurut Anton Wriyawan, lahan 

pemakaman di daerah 

Kabupaten Karawang saat ini 

semakin sempit sehingga 

masyarakat sangat 

membutuhkan lahan tempat 

pemakaman. tempat 

pemakaman modern San Diego 

Hills yang merupakan salah satu 

jawaban bagi penyediaan 

pemakaman, namun 

pengelolaan oleh swasta 

membuat fungsi tempat 

pemakaman bukan umum yang 

seharusnya dikelola oleh badan 

hukum atau lembaga keagamaan 

berbasis sosial, kini 

dilaksanakan dengan tujuan 

keuntungan materiil. 

 

Agar pemberian ijin 

operasional pengelolaan 

mengakomodir nilai keadilan 

sosial dalam pelaksanaannya, 

maka diperlukan koordinasi dan 

kerjasama yang baik antar pihak 

terkait dengan 

mempertimbangkan aspek-

aspek nilai keadilan sosial, 

budaya, ekonomi, dan 

kepercayaan masyarakat 

setempat. 

 

Maka dari itu penulis 

mencoba memberikan gambaran 

konsep pemberian ijin yang 

tepat dalam permohonan 

pembangunan Tempat 

Pemakaman modern 

berdasarkan tabel dibawah ini:  

 

Contoh diagramnya 
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Konsep tersebut 

merupakan suatu bentuk 

pertimbangan hukum yang 

berasaskan nilai keadilan dalam 

pemberian ijin operasional bagi 

swasta dalam pengelolaan 

tempat pemakaman modern. 

 

Badan Pertanahan 

Nasional dituntut untuk 

berperan aktif dalam melakukan 

investigasi dan analisis secara 

cermat mengenai maksud dan 

tujuan dari permohonan yang 

diajukan oleh pemohon dalam 

hal ini pihak swasta agar 

permohonan tersebut dapat 

dinilai secara objektif, tanpa 

terpengaruhi aspek politik dan 

kepentingan komersialisme di 

dalam pelaksanannya. 

 

Adanya pertimbangan 

nilai keadilan, norma hukum, 

adat istiadat, kepercayaan dan 

agama menjadi tolak ukur dan 

pedoman bagi instansi terkait 

dalam member ijin operasional. 

Hal ini sangatlah diperlukan 

agar pihak swasta yang 

menjalankan ijin operasional 

tersebut tetap mengedepankan 

asas dan nilai-nilai keadilan 

dalam menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang tempat 

pemakaman modern. 

 

E. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah 

dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Permohonan ijin telah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1987 tentang 

Penyediaan Tanah dan 

Penggunaan Tanah Untuk 

Keperluan tempat pemakaman. 

Adapun prosedur permohonan 

ijin yang dilalui dalam 

membangun tempat pemakaman 

modern  San Diego Hills adalah 

pemohon dalam hal ini Lippo 

Group melalui anak 

perusahaannya PT Lippo 

Karawaci. Tbk mengajukan 

permohonan ijin operasional 

pengelolaan tanah Tempat 

Pemakaman Bukan Umum yang 

diberi nama tempat San Diego 

Hills, Memorial Park and 

Funeral Homes atau dikenal 

sebagai tempat pemakaman 

modern San Diego Hills, 

Permohonan diajukan kepada 

kepala daerah dalam hal ini 

adalah Bupati Karawang dengan 

rekomendasi dari Badan 

Pertanahan Nasional terkait 

keterangan tidak bertentangan 

dengan Ruang Terbuka Hijau. 

Bupati melanjutkan permohonan 

tersebut kepada Menteri Dalam 

Negeri untuk dimintakan 

Pemoho
n 

BPN 
memperti
mbangka

n 
permoho

nan 
pemohon 

dan 
dibuatka
n surat 

pernyata
an bahwa 
pemohon 

tidak 
akan 

melangga
r Undang-

Nilai 
Keadila

n 

Norma 
Hukum 

Aspek 
Keadila

n 

Adat 

Istiadat 

Agama 
dan 

Keperc
ayaan 
Masya

Menjadi 
Lembaga 

Yang 
Mampu 

Mewujud
kan 

Tanah 
Dan 

Pertanah
an Untuk 

Sebesar-
besar 

Kemakm
uran 

Vi
si 
M
is
i 
B
P
N 

 

Komitme
n Pihak 
Swasta 
Untuk 

Tunduk 
Pada 

Peratura
n 

Perunda

Keputusan 
Kepala 
Daerah 

Menegask
an 

Kewajiban 
Pihak 

Swasta 
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persetujuan, selanjutnya Bupati 

melalui keputusannya 

mengeluarkan ijin operasional 

kepada PT Lippo Karawaci.Tbk 

untuk mengelola 500 hektar 

lahan dengan status Hak Pakai 

yang digunakan sebagai areal 

tempat pemakaman modern San 

Diego Hills. 

 

2. Terdapat penyimpangan yang 

ditemui dalam pengelolaan 

tempat pemakaman modern San 

Diego Hills antara lain tentang 

luas pemakaman yang tidak 

sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang 

berlaku, pengelolaan 

Pemakaman ditujukan untuk 

kepentingan swasta yang 

bersifat  komersil, dan 

penyimpangan alih fungsi 

makam yang seharusnya untuk 

kepentingan umum berubah 

menjadi kepentingan 

individualisme. Berdasarkan hal 

tersebut maka diperlukan 

kebijakan pemerintah untuk 

tegas dan teliti dalam 

memberikan ijin operasional 

bagi pihak swasta, maupun 

pengawasan dari pelaksanaan 

ijin operasional tempat 

pemakaman modern yang sudah 

dikeluarkan, agar fungsi dan 

tujuan dari pemberian ijin 

tersebut benar-benar 

dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 
 

F. Saran 
 

Dari hasil penelitian ini pada 

akhirnya dapat memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah Pusat 

dan atau Pemerintah Daerah, 

khususnya Badan Pertanahan 

Nasional, Bupati selaku kepala daerah 

untuk dapat membuat ketentuan atau 

menetapkan peraturan daerah terkait 

pelaksanaan pengelolaan tempat 

pemakaman bukan umum / dalam hal 

ini adalah tempat pemakaman 

modern. Tindakan ini diperlukan agar 

pengelolaan tempat pemakaman 

modern dapat dilaksanakan dengan 

mengedepankan nilai keadilan sosial. 
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KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI PERKARA 

KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN 

YANG DISEPAKATI 
  

Oleh Didin R Dinovan 

Universitas Azzahra, Jakarta dinovanlaw@ymail.com  
   

ABSTRAK  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana Kewenangan Pengadilan Niaga 

Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang 

dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 37 jo. Pasal 

280 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang versus kewenangan khusus (extra judicial power) yang dimiliki oleh Lembaga 

Arbitrase berdasarkan Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Responden penelitian 

terdiri dari para Hakim Pengadilan Niaga dan para Advokat yang pernah menanganinya. Dari analisis 

data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pertama Perkara Permohonan  Kepailitan yang dasarnya 

dari perjanjian berklausula arbitrase dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga, 

karena Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan/ kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan Pasal 

300 Undang-Undang  No. 37 tahun 2004 jo. Pasal 1 jo. 280 ayat (1) UndangUndang No. 4 tahun 1998. 

Kedua Permohonan Kepailitan yang dasarnya dari perjanjian berklausula arbitrase dapat langsung 

diajukan ke Pengadilan Niaga tanpa harus terlebih dahulu ada proses penyelesaian di Lembaga 

arbitrase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

 
Kata kunci: Kewenangan Pengadilan Niaga, Berklausula Arbitrase, Perkara Kepailitan, Upaya 
Hukum.  
  

 

THE AUTHORITY OF COURT COURT TO JUDICIAL COURT Bankruptcy towards 

Arbitration CLAUSULA IN AGREEMENT AGREED 
 

By Didin R Dinovan 

ABSTRACT 

 The aim of the research to know how far the Jurisdiction of Commercial Court judge on Bankruptcy 

Case to related to the Arbitration Clausal in Agreement that has been Agreed.  The aim of the research 

to know the extra ordinary power that had by the Commercial Court as on article 300 clause (1) Act 

No. 37, 1937 jo. Article 280 clause ( 1) Act No 4, 1998 about Bankruptcy and Postponement of Debt 

Payment Obligation versus extra judicial power that had by Arbitration Institution based on Article 

615-651 RV and Article 11 Act No. 30, 1999 about Arbitration. The Research conducted through field 

study and bibliography study. Respondent of the research consist of Judges of Commercial Court and 

Lawyers handling the matters. From data analysis the conclusion of this research are, First, The 

application of Bankruptcy Case which basically came from agreement with in arbitration clause can 

be checked, judged and decided by the Commercial Court, because Commercial Court have an absolute 

jurisdiction as mentioned in article 300 Act No. 37, 2004 jo. Article 1 jo. 280 clause (1) Act No. 4, 1998. 

Second, Application of Bankruptcy which basically came from agreement which in arbitration clausal 

can be directly submitted to Commercial Court without having settlement process in Arbitration 

Institution as 
determined in Article 303 Act No. 37, 2004 

about Bankruptcy and Postponement of Debt 

Payment Obligation.  

     

Keywords: Jurisdiction of Commercial Court, 

Arbitration clausal, Bankruptcy Case, 

LegalRemed.  
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PENDAHULUAN  

Tanggal 22 April 1998 pemerintah 

menetapkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 

tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UndangUndang Kepailitan guna 

menyempurnakan ketentuan kepailitan 

sebagaimana diatur dalam Failissement 

Verordening Staatsblad No. 217 tahun 1905 

jo Staatsblad No. 384 tahun 1906, sebagai 

bagian dari usaha pemerintah untuk 

meningkatkan kembali kepercayaan 

investor asing terhadap jaminan penanaman 

modalnya di Indonesia dan memberikan 

dasar hukum yang tepat dalam upaya 

menyelesaikan permasalahan utangpiutang. 

Perpu tersebut disahkan sebagai Undang-

Undang No. 4 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan (UUK) pada tanggal 24 Juli 

1998. Sejalan tuntutan perkembangan 

masyarakat, ketentuan tersebut dirasa belum 

mampu memenuhi kebutuhan hukum 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

perubahan yang ditetapkan pada tanggal 18 

Oktober 2004 melalui Undang-Undang No. 

37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang.   

Pengadilan Niaga adalah 

pengadilan khusus yang mengadili perkara 

kepailitan dan PKPU, maka setiap 

penyelesaian sengketa niaga seperti 

pembuktian dan verifikasi utang, actio 

pauliana, hingga pemberesan harta pailit, 

menjadi kewenangan absolut Pengadilan 

Niaga, selain memiliki kewenangan absolut 

terhadap setiap perkara kepailitan sebagai 

pelaksanaan dari Perpu No. 1 tahun 1998. 

Pengadilan Niaga juga memiliki 

kompetensi untuk menyelesaikan beberapa 

sengketa di bidang perdagangan, terutama 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).    

Dalam hubungan dagang yang 

dilandasi dengan perjanjian, tidak tertutup 

pula adanya kemungkinan para pihak 

memilih penyelesaian sengketa dagang, 

termasuk pula penyelesaian perselisihan 

utang-piutang melalui Lembaga Arbitrase, 

pelaku bisnis biasanya lebih memilih 

penyelesaian sengketa secara Arbitrase 

yang dituangkan ke dalam perjanjian dalam 

meilih penyelesaian jika terjadi 

perselisihan.Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur 

tentang beberapa pola penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan.  Pola 

penyelesaian tersebut, antara lain : 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

penilaian ahli (expert), dan arbitrase 

(perwasitan). Syarat mutlak untuk bisa 

membawa penyelesaian perkara dengan 

pola tersebut, berdasarkan pasal 2 Undang-

Undang Arbitrase, diharuskan adanya 

perjanjian yang berklausula Arbitrase.  

Perjanjian tersebut dapat dibuat sebelum 

maupun sesudah timbulnya sengketa.  

Konsekuensi hukum dari dibuatnya 

perjanjian aribitrase berdasarkan pasal 3 

Undang-Undang Arbitrase, adalah dalam 

hal timbul sengketa sebagai akibat dari 

pelanggaran perjanjian tersebut, 

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 

mengadilinya.  Apabila salah satu pihak 

berusaha mengajukan sengketa tersebut ke 

lembaga peradilan, maka berdasarkan pasal 

11 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase, 

Pengadilan Negeri wajib 

Menolak dan tidak akan campur 

tangan dalam suatu sengketa yang telah 

ditetapkan melalui arbitrase. Beberapa 

kelebihan dari pola penyelesaian di luar 

pengadilan antara lain : terjaminnya 

kerahasiaan (confidentiality)  para pihak 

karena forumnya tertutup untuk umum, 

relatif lebih cepat karena adanya batas 

waktu yang ketat, prosedurnya tidak 

berbelit-belit, serta para pihak diberi 

kebebasan untuk memilih arbiter (wasit) 

mediator, konsiliator, atau negosiator yang 

mereka nilai ahli (qualified), jujur, dan adil.  
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Para pihak yang bersengketa boleh 

memilih hukum yang berlaku untuk 

menyelesaikan substansi sengketa mereka 

(choise of law), dan putusan (vonnis) yang 

dibuat secara non litigasi bersifat final dan 

mengikat (final and binding), artinya tidak 

boleh ada upaya hukum banding, kasasi 

atau peninjauan kembali (PK). Kontraversi 

terhadap kewenangan khusus yang dimiliki 

oleh kedua lembaga Arbitrase dan 

Pengadilan Niaga dari para pemerhati 

hukum dan praktisi hukum, Hakim, 

Konsultan Hukum, maupun kalangan 

akademisi, sampai dengan saat ini masih 

terdapat pro dan kontra, apakah klausula 

Arbitrase dapat mengesampingkan 

kewenangan khusus dari Pengadilan Niaga 

untuk memeriksa dan memutuskan 

permohonan pernyataan pailit ataupun 

permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU).  

1. Rumusan Masalah  
  

Dalam penelitian ini, penulis membagi 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah kewenangan luar biasa 

(extra ordinary power) yang 

dimiliki oleh Pengadilan Niaga 

melalui Pasal 280 ayat (1) Undang-

Undang No.1 Tahun 1998 jo. Pasal 

300 ayat (1) Undang-Undang No.37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, dapat mengadili 

kewenangan khusus (extra judicial 

power) yang dimiliki oleh Arbitrase 

berdasarkan Pasal 615-651 RV dan 

Pasal 11 Undang-Undang No.30 

Tahun 1999 Tentang  

Arbitrase ?  

2. Bagaimana kekuatan pelaksanaan 

keputusan Pengadilan Niaga terkait 

dengan perkara kepailitan yang 

terdapat klausula Arbitrase dalam 

perjanjian yang telah disepakati ?  

3. Adakah upaya hukum bagi pihak 

yang dirugikan karena dijatuhkan 

pailit, terkait dengan ketentuan 

Arbitrase yang sudah disepakati 

dalam perjanjian, yang menunjuk 

Lembaga Arbitrase dalam 

penyelesaian permasalahan yang di 

hadapi para pihak ?  
  

2. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini secara umum bertujuan 

untuk menambah masukan di bidang ilmu 

hukum,  

 

khususnya dalam bidang hukum Kepailitan 

dan Alternatif Penyelesaian melalui 

lembaga arbitrase. Selain itu, tujuan khusus 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui aspek hukum 

penyelesaian perkara utang piutang, 

dimana dalam surat perjanjian yang 

disepakati para pihak telah dicantumkan 

adanya klausula Arbitrase dalam 

penyelesaian masalah jika terjadi sengketa, 

bagaimana kalau penyelesaian sengketa 

yang 
 

notabene sudah merujuk kepada Arbitrase 

akan tetapi peneyelesiannya memilih 

melalui prosedur hukum gugatan kepailitan 

kepada Pengadilan Niaga.  

 HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  
  

2. 1. Kewenangan Absolut 

Pengadilan Niaga  

Untuk mempertegas kompetensi 

/kewenangan absolut Pengadilan Niaga 

terhadap perkara kepailitan, sesuai dengan 

Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 

yang telah ditetapkan menjadi Undang-

undang No. 4 tahun 1998 kemudian diubah 

menjadi Undang-Undang No.37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang.  Telah 

meletakkan Pengadilan Niaga sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dalam 

struktur Pengadilan Negeri dengan 

kewenangan khusus berupa yurisdiksi 

substansif eksklusif terhadap penyelesaian 

perkara kepailitan. Dengan status hukum 

dan kewenangan (legal status and power), 
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Pengadilan Niaga memiliki kapasitas 

hukum (legal capacity) untuk 

menyelesaikan permohonan pailit.  

Kompetensi pengadilan 

menurut ketentuan undang-undang 

mengenal ada dua macam kompetensi suatu 

lembaga peradilan, yaitu kompetensi 

relative dan kompetentsi absolute. 

Kompetensi relative menunjuk pada 

kewenangan mengadili suatu lembaga 

peradilan berdasarkan wilayah yurisdiksi 

tempat pengadilan itu berada. Kompetensi 

absolute merupakan kewenangan 

mengadili suatu lembaga berdasarkan 

pokok perkaranya.   

Pengadilan Niaga memiliki 

kewenangan absolut dalam kedudukannya 

sebagai extra ordinary court yang 

diberikan melalui amanat Perpu No. 1 

tahun 1998 jo Undang-undang No. 4 tahun 

1998 jo. Undang-Undang No.37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang  sebagai 

special law untuk mengadili dan 

menyelesaikan permohonan pailit dan 

insolvensi. Yurisdiksi substansif eksklusif 

tersebut mengangkat dan 

mengesampingkan kewenangan absolut 

dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip 

pacta sunt servanda yang digariskan dalam 

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang telah memberikan pengakuan 

extra judicial atas klausula Arbitrase untuk 

menyelesaikan sengketa para pihak 

sebagaimana telah diperjanjikan.  

Klausula Arbitrase baru dapat 

memiliki kewenangan absolut untuk 

mementahkan hak memeriksa dan 

mengadili apabila berhadapan dengan 

kewenangan absolut Pengadilan Negeri. 

Kedudukan tersebut telah ditegaskan dalam 

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 

tahun 1999 tentang Arbitrase jo Pasal 3 

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo 

Pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement jo 

Pasal 615-651 Reglement op de 

Rechtsvordering.   

Berdasarkan ketentuan  dalam Pasal 280 

ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 

jo. Pasal 300 Undang-Undang No.37 tahun 

2004 telah dengan tegas diatur bahwa 

tentang kewenangan Pengadilan Niaga 

untuk memeriksa dan 

 

Memutuskan permohonan pailit 

ataupun PKPU, sebagai berikut: 

“Permohonan pernyataan pailit dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sebagaimana dimaksud dalam bab pertama 

dan bab kedua, diperiksa dan diputuskan 

oleh Pengadilan Niaga yang berada di 

lingkungan Peradilan Umum”. Selanjutnya 

dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) 

ditegaskan sebagai berikut: “Dengan 

ketentuan ini semua permohonan 

pernyataan pailit dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang 

diajukan setelah berlakunya Undang-

undang tentang kepailitan sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang ini hanya dapat 

diajukan kepada Pengadilan Niaga”. 

Ketentuan Pasal 280 ayat (1) beserta 

dengan penjelasannya tersebut memang 

dengan tegas telah memberikan 

kewenangan khusus kepada Pengadilan 

Niaga sebagai satu-satunya pengadilan 

yang berwenang untuk memeriksa dan 

memutuskan permohonan kepailitan dan 

PKPU.  
  

2. Kewenangan Khusus Lembaga 

Arbitrase Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Bisnis.    

  

 Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase (UU Arbitrase), pasal 1 ayat (1): 

menyebutkan "Arbitrase merupakan cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata diluar 

peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa". 

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan 

mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 

s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). 
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Selain itu, pada penjelasanpasal 3 ayat(1) 

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman menyebutkan bahwa 

penyelesaian perkara di luar Pengadilan 

atas dasar perdamaian atau melalui wasit 

(arbitrase) tetap diperbolehkan.  

 Klausula arbitrase adalah nyawa dari 

arbitrase. Klausula arbitrase akan 

menentukan apakah suatu sengketa bisa 

diselesaikan melalui arbitrase, dimana 

diselesaikannya, hukum mana yang 

digunakan, dan lain-lain. Klausula arbitrase 

bisa berdiri sendiri atau terpisah dari 

perjanjian pokonya. Tidak ada keharusan 

dalam undang-undang Arbitrase yang 

menentukan klausula arbitrase yang dibuat 

dalam akta notaris. Klausula arbitrase harus 

disusun secara cermat, akurat, dan 

mengikat.   

Tujuannya untuk menghindari klausula 

arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu 

pihak sebagai kelemahan yang bisa 

digunakan untuk memindahkan sengketa 

tersebut ke jalur pengadilan. BANI (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia), dengan 

memuat klausula arbitrase sebagai berikut: 

"Semua sengketa yang timbul dari 

perjanjian ini, akan diselesaikan dan 

diputus oleh Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) menurut peraturan-

peraturan prosedur arbitrase BANI, yang 

keputusannya mengikat kedua belah pihak 

yang bersengketa, sebagai keputusan dalam 

tingkat pertama dan terakhir". Standar 

klausula arbitrase UNCITRAL (United 

Nation Comission of International Trade 

Law) adalah sebagai berikut: "Setiap 

sengketa, pertentangan atau tuntutan yang 

terjadi atau sehubungan dengan perjanjian 

ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah 

tidaknya perjanjian akan diselesaikan 

melalui arbitrase sesuai 
 

Dengan aturan-aturan UNCITRAL. 

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua 

BANI, yang diperiksa pertama kali adalah 

klausula arbitrase. Artinya ada atau 

tidaknya, sah atau tidaknya klausula 

arbitrase, akan menentukan apakah suatu 

sengketa akan diselesaikan lewat jalur 

arbitrase, dan bisa saja klausula atau 

perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa 

timbul.  

  

3. Sengketa Kewenangan Mengadili 

Antara Arbitrase Dan  Pengadilan 

Niaga.  Sengketa kewenangan mengadili 

antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga 

timbul sebagai akibat tindakan salah satu 

pihak bersengketa telah membuat 

perjanjian yang berklausula arbitrase itu 

sendiri. Berdasarkan perjanjian arbitrase 

tertulis yang telah disepakati para pihak, 

semestinya apabila timbul sengketa mereka 

mengajukan penyelesaiannya ke Lembaga 

Arbitrase tidak ke Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Niaga. Tetapi dengan alasan 

bahwa sengketa perdata mereka adalah 

sengketa kepailitan, maka salah satu 

diantara mereka mengajukan 

penyelesaiannya ke Pengadilan Niaga. 

Sehingga timbullah sengketa kewenangan 

mengadili antara Arbitrase dan Pengadilan 

Niaga.  

Pasal 3 Undang-Undang No.30/1999 

menentukan bahwa Pengadilan Negeri 

tidak berwenang untuk mengadili sengketa 

para pihak yang telah terikat dengan 

perjanjian arbitrase. Demikian pun Pasal 11 

ayat (2) Undang-Undang No.30/1999 

mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib 

menolak dan tidak ikut campur tangan di 

dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang ini. Dengan 

demikian status hukum (legal status) dan 

kapasitas hukum (legal capacity) 

Pengadilan Niaga yang berkarakter extra 

ordinary court yang khusus menyelesaikan 

permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan 

kewenangannya oleh arbitrase dalam 

kedudukan dan kapasitas hukumnya 

sebagai extra judicial. Terhadap sengketa 

perdata dengan perjanjian arbitrase serupa, 

Mahkamah Agung telah menjatuhkan 

putusan yang sama dengan menyatakan 

bahwa klausula arbitrase dalam perjanjian 
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tidak dapat mengesampingkan kewenangan 

Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan 

memutus perkara permohonan pernyataan 

pailit.   

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Peraturan 

Pemerintahan Pengganti UndangUndang 

dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998 

yang telah ditetapkan menjadi Undang-

Undang  No.4 Tahun 1998 kemudian 

diganti dengan Undang-Undang No.37 

tahun 2004, Pengadilan Niaga berwenang 

memeriksa dan memutus perkara 

permohonan pernyataan pailit. Apabila 

Pengadilan Niaga mendasarkan ketentuan 

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menolak 

permohonan pernyataan pailit yang 

diajukan oleh kreditor yang telah membuat 

perjanjian arbitrase dengan debitor. Apakah 

akibat hukumnya terhadap perjanjian 

arbitrase? Jika, Pengadilan Niaga menolak 

permohonan pernyataan pailit yang 

diajukan oleh kreditor yang membuat 

perjanjian arbitrase berdasarkan azas 

pactum de compromittendo maupun azas 

kompromis, maka lembaga arbitrase 

kembali hidup untuk menyelesaikan 

sengketa  perdata antara kreditor dan 

debitor. Sebaliknya, apabila Pengadilan 

Niaga ternyata mengabulkan permohonan 

pernyataan pailit dengan alasan bahwa 

perjanjian arbitrase terbukti secara 

sederhana,  

maka  kewenangan arbitrase untuk 

menyelesaikan sengketa paerdata antara 

kreditor dan debitor yang telah membuat 

perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum 

ada sengketa arbitrase (pactum de 

compromittendo) maupun dibuat setelah 

adanya sengketa arbitrase (akta 

kompromis), maka  menjadi tidak lagi 

mempunyai kewenangan yang khusus 

secara absolut.    

Hal ini telah dengan tegas diatur dalam  

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, dimana dalam 

ketentuan : Pasal 31 ayat (1) dengan tegas 

menyatakan : “Putusan pernyataan pailit 

berakibat bahwa segala penetapan 

pelaksanaan pengadilan terhadap setiap 

bagian dari kekayaan Debitur yang telah 

dimulai sebelum keapilitan, harus 

dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada 

suatu putusan yang dapat dilaksanakan 

termasuk atau juga dengan menyandera 

Debitur”, seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 

mengenai arti perjanjian arbitrase, maka 

perjanjian arbitrase bisa dibuat sebelum ada 

sengketa atau sesudah ada sengketa, 

pertama perjanjian arbitrase sebelum ada 

pernyataan pailit, kedua perjanjian arbitrase 

pada saat proses kepailitan berjalan dan 

yang ketiga adalah perjanjian arbitrase 

setelah ada putusan pernyataan pailit.   

 Apabila belum ada suatu perkara yang 

diajukan ke Pengadilan Niaga dengan 

alasan permohonan pernyataan pailit, 

debitor dan kreditor yang membuat 

perjanjian pailit terdapat sengketa, maka 

menurut ketentuan Pasal 61 UU No.30 

Tahun 1999 sengketa tersebut harus 

diajukan para pihak ke lembaga arbitrase. 

Jadi, apabila ada sengketa perdata yang 

disertai perjanjian arbitrase tertulis tapi 

belum ada proses perkara permohonan 

pernyataan pailit di Pengadilan Niaga maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU 

No.30/1999, para pihak yang bersengketa 

tadi menyelesaikan persoalannya melalui 

lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase 

menyelesaikan sengketa diantara kreditor 

dan debitor yang telah membuat perjanjian 

arbitrase, yang dilaksanakan atas dasar 

perjanjian yang dibuat para pihak yang 

kemudian akan lahir putusan arbitrase.  

 Namun bagaimana seandainya ada kreditor 

lain yang tidak terikat perjanjian arbitrase 

mengajukan permohonan pernyataan pailit 

kepada debitor yang terikat perjanjian 

arbitrase? Kemudian Pengadilan Niaga 

mengabulkan permohonan pernyataan 

pailit kreditor lain tadi. Bagaimanakah 

nasib putusan lembaga arbitrase yang telah 

diputuskan terhadap kreditor dan debitor 

yang terikat dalam perjanjian arbitrase tadi? 

Disini timbul suatu masalah. Solusinya, 

apabila sedah diputuskan dinyatakan pailit 

debitor yang terikat perjanjian arbitrase 

tadi, maka proses penyelesaian utang-
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piutangnya adalah melalui rapat 

pencocokan piutang atau disebut dengan 

rapat verifikasi. Di situlah Kurator atas 

dasar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 

Kepailitan dan Pasal 69 UU Kepailitan 

bertugas melaksanakan putusan 

permohonan pernyataan pailit dalam arti 

pengurusan dan/atau pemberesan harta 

pailit. Pengurusan dan pemberesan harta 

pailit ini yang merupakan kewenangan 

Kurator yang dilaksanakan dalam rapat 

pencocokan piutang.   

 

Bagaiman nasib kreditor yang mempunyai 

hak tagih atas dasar putusan arbitrase? 

Kreditor tersebut juga mempunyai 

kewajiban menyampaikan tagihannya 

kepada Kurator. Jadi hak-hak yang dia 

terima atas dasar putusan arrbitrase 

disampaikan kepada kurator, kemudian 

kurator akan mencatat nama-nama kreditor 

tersebut, jumlahnya dan sifat-sifat dari 

utangnya, yaitu apabila sebelum 

permohonan pernyataan pailit dijatuhkan. 

Pada saat pernyataan pailit bersamaan 

dengan proses perkara Arbitrase, De 

Debitor dan kreditor menyelesaikan 

sengketanya melalui lembaga arbitrase. 

Kemudian juga ada perkara permohonan 

pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. 

Apabila terjadi kasus semacam ini, 

diharapkan lembaga arbitrase untuk 

sementara menunda dulu tugasnya 

melaksanakan penyelesaiannya melalui 

lembaga arbitrase. Karena apabila 

kemudian Pengadilan Niaga memutuskan 

mengabulkan permohonan pernyataan 

pailit kreditor, maka putusan arbitrase tadi 

tidak akan bisa dilaksanakan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri. Hal ini karena menurut 

ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUK, segala 

pelaksanaan putusan pengadilan yang 

terjadi sebelum kepailitan tadi harus 

dihentikan. Jadi secara otomatis apabila ada 

putusan arbitrase, kemudian menurut 

ketentuan Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999 

pemenangnya atau pemilik hak memohon 

eksekusi ke Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Negeri mengeluarkan ketetapan 

eksekusi kemudian ada pailit, maka putusan 

ini demi hukum harus dihentikan oleh 

ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK.  Pada saat 

sesudah pernyataan pailit,  apabila dalam 

sengketa perdata umum atas ketentuan 

Pasal 130 HIR, hakim wajib mengusahakan 

agar penggugat dan tergugat mengakhiri 

dengan perdamaian. 

 

Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur 

hal itu, karena itu tidak ada kewajiban bagi 

hakim Pengadilan Niaga mengusahakan 

agar kreditor dan debitor mengakhiri 

perkara kepailitannya dengan perdamaian. 

Otomatis tidak ada penyelesaian melalui 

arbitrase pada saat proses perkara 

kepailitan sedang berlangsung. Hal ini 

karena ketentuan dalam Pasal 130 HIR 

tidak diterapkan pada Undang-Undang 

Kepailitan. Perdamaian hanya dapat 

dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 144 

UUK, dimana harus ada tawaran 

perdamaian antara debitor kepada semua 

kreditor. Jadi tidak bisa antara debitor 

pribadi dengan kreditor pribadi yang 

membuat perjanjian arbitrase. 

Kesimpulannya arbitrase tidak dapat 

dilaksanakan atau lembaga arbitrase tidak 

bisa berfungsi pada saat Pengadilan Niaga 

sudah memutus perkara permohonan 

pernyataan pailit.  

 

 Klausula arbitrase baru dapat memiliki 

kewenangan absolut untuk mementahkan 

hak memeriksa dan mengadili apabila 

berhadapan dengan kewenangan absolut 

Pengadilan Negeri. Kedudukan tersebut 

telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) 

Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang 

arbitrase jo Pasal 3 Undang-Undang No.14 

tahun 1970 jo jo Pasal 377 Herzien 

Inlandsch Reglement jo Pasal 615-651 

Reglement op de Rechtsvordering. Bentuk 

perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak 

dapat berupa :  

1. Pactum de 

Compromittendo  
 Klausula  ini  dibuat   sebelum   terjadinya   

sengketa   di   antara   para  pihak,   dan   
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dipersiapkan  untuk  mengantisipasi  

sengketa atau perselisihan yang mungkin 

akan timbul  di  kemudian  hari.  Pembuat  

klausula  pactum  de  compromittendo  

dapat berupa mencantumkan klausula 

arbitrase ke dalam perjanjian pokok dan 

dibuat dalam akta tersendiri, terpisah dari 

perjanjian pokoknya.  
 

2. Akta Kompromis  

Klausula  arbitrase baru dibuat dan 

disepakati setelah terjadinya sengketa. 

Maka dari  itu, pembuatan akta kompromis 

syaratnya dilakukan setelah terjadi 

sengketa, bentuknya harus tertulis, harus 

ditandatangani oleh para pihak dan dalam  

hal  para  pihak  tidak  dapat 

menandatangani, maka pembuatannya 

harus dilakukan di hadapan notaris. Karena 

arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian, 

maka sebagai salah satu bentuk perjanjian, 

sah tidaknya perjanjian arbitrase 

digantungkan pada syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian, sebagaimana  tercantum  

dalam  Pasal  1320  KUH Perdata, yaitu 

kecakapan, kesepakatan, suatu hal tertentu, 

dalam perjanjian arbitrase yaitu sengketa 

dan sebab  yang halal,  dalam  perjanjian  

arbitrase,  yaitu  sengketa  di bidang   

hukum dagang.  

 Jika suatu perjanjian arbitrase telah 

memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian menurut Pasal 1338 ayat (1) 

KUH.Perdata, perjanjian arbitrase tersebut 

berlaku sebagai undang-undang yang 

mengikat  bagi para pihak pembuatnya. 

Pada dasarnya antara kalusula arbitrase 

atau clause compromissoire (pactum de 

compromittendo) dan akta kompromis 

(acta compromis) tidak ada perbedaan yang 

signifikan, karena keduanya mempunyai 

akibat hukum, yaitu :  

1) Sengketa  yang  akan timbul  tidak  

akan  diperiksa  dan  diputus oleh 

pengadilan, sehingga tidak perlu 

diselesaikan melalui prosedur beracara 

gugat menggugat dan banding, dan   

2) Sengketa yang  timbul akan  

diperiksa  dan diputus oleh seorang 

arbiter atau para arbiter,  dimana   

kedua   belah  pihak  berkewajiban  

membantu  pelaksanaan dan 

kelancaran arbitrase, serta mentaati 

putusan yang dikabulkan.   

  

PENUTUP  
  

3. Kesimpulan  

Bertitik tolak dari permasalahan 

berdasarkan data yang didapat dari hasil 

penelitian  dilapangan dan setelah 

dianalisa data tersebut, maka 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pengadilan Niaga mempunyai 

kompetensi absolut untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara 

kepailitan, meskipun dasar pengajuan 

pailit  didasarkan pada perjanjian yang 

berklausula arbitrase dalam perjanjian 

yang disepakati para pihak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1  jo Pasal 280 

ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 

1998 yang diubah dengan Undang-

Undang No. 37 tahun 2004 tentang 

Kepailita Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang terdapat pada Pasal 1 

jo. Pasal 300.  

2. Permohonan pengajuan pailit atas suatu 

perjanjian dengan klausula arbitrase 

yang dibuat sebelum maupun sesudah 

adanya sengketa, harus diterima secara 

langsung, tanpa harus terlebih dahulu 

ada proses  

penyelesaian melalui  Lembaga 

Arbitrase, hal ini dipertegas dengan 

adanya ketentuan dalam Pasal 303 

Undang-Undang No.  

37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.      

3. Upaya hukum terhadap adanya putusan 

pailit yang berklausula arbitrase oleh 

Pengadilan Niaga pada prinsipnya sama 

dengan perkara pada umumnya  bersifat 

serta merta dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu, upaya hukum yang dapat 

diajukan terhadap putusan atas 

permohonan pernyataan pailit adalah 
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dengan mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung R.I. dan Peninjauan 

Kembali (PK).  
  

B.  Saran-saran.  

1. Pengadilan Niaga  walaupun 

mempunyai   kompetensi  absolut 

terhadap perkara kepailitan, tetapi 

hendaknya tetap harus teliti  dalam 

mencermati perkara permohonan 

kepailitan yang diajukan khususnya 

terhadap perkara permohonan 

kepailitan yang didalam 

perjanjiannya terdapat klusula 

arbitrase.  

 

2. Adanya pandangan dan pendapat 

yang sama dari Hakim-Hakim Niaga 

baik pada tingkat Pengadilan Niaga 

maupun Mahkamah Agung R.I. 

dalam penanganan perkara kepailitan 

yang diajukan dengan dasar 

perjanjian berklausula arbitrase, 

khususnya ketika menetapkan 

putusan pailit, apalagi sudah 

ditentuan dalam  Pasal 303 Undang-

Undang No.37/2004 yang ditegaskan 

bahwa Pengadilan Niaga tetap  

berwenang memeriksa dan 

menyelesaikan permohonan 

pernyataan pailit dari para pihak yang 

terikat perjanjian yang memuat 

klausula arbitrase.  
 

3. Bagi para pihak yang membuat 

perjanjian utang piutang, hendaknya 

perumusan klausula arbitrase secara 

tegas dan pasti disebutkan 

kewenangan mengadilinya agar tidak 

dimanfaatkan oleh pihak yang 

beritikad tidak baik.  
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PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN 

PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 
 

Oleh : Salamat Tambunan, 
 

ABSTRAK 
 

Penegakan hukum satuan polisi PP dalam penertibkan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) ditinjau dari prespektif hukum islam, adapun penulis memilih judul ini 

karena sampai saat ini kebijakan satpol pp utamanya berkenaan dengan 

penertibkan pedagang kaki lima masih terasa kurang dikarenakan beberapa 

faktor-faktor. Pokok permasalahan dalam artikel adalah  membahas bagaimana 

tugas dan peran fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), kemudian 

dilanjutkan dengan penegakan hukum Satpol PP dalam penertiban Pedagang 

Kaki lima (PKL), dan berkenaan dengan pandangan hukum islam tentang Satpol 

PP dalam penertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kesimpulan dari pembahasan 

yang dibahas ialah SatPol PP diantaranya ialah peranan penegakan hukum satuan 

polisi dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Dalam melakukan tugas 

Satpol PP diantaranya ialah melakukan ketertiban lingkungan dengan 

melaksanakan. Pengawasan Yang Dilakukan Satpol PP dalam Menertibkan 

Pedagang Kaki Lima. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP bahwa 

aparat Satpol PP melakukan patroli. Hukum Islam berkenaan dengan Pedagang 

Kaki Lima. Praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan 

fasilitas umum sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, 

tempat yang seharusnya digunakan pejalan kaki berjalan disalahgunakan 

pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya 

dan menimbulkan kemacetan. Praktik menimbulkan kemudharatan, karena 

mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di 

Jalan. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, 

dimana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis 

normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kata Kunci- Penegakan Hukum, satuan polisi PP, Islam. 
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LAW ENFORCEMENT OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN CONTROLLING 

STREET VENDORS (PKL) IN TERMS OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW 

(fair justice) 
 

 

by : Salamat Tambunan 
 

ABSTRACT 

 

Law enforcement of the PP Police unit in curbing street vendors (PKL) is viewed from 

the perspective of Islamic Law, while the authors chose this title because until now the 

main PP Police unit regarding the curbing of street vendors is still lacking due to 

several factors. The main problem in the article is to discuss how the duties and 

functions of the PP Police unit (Civil Service Police Unit) function , then proceed with 

law enforcement of the PP Police unit in street vendor control (PKL). And   with  regard  

to    the view of  

Islamic Law on PP Police unit in disciplining street vendors (PKL). The conclusion of 

the discussion discussed was the PP Police unit including the role of law enforcement 

of police units in controlling street vendors. In carrying out the duties of the PP Police 

unit. among others, it is to conduct environmental order by carrying out. Supervision 

by PP Police unit in disciplining street vendors. Supervision carried out by PP Police 

unit officials that PP Police unit officers patrol. Islamic law deals with street vendors. 

The practice carried out by street vendors in using public  facilities is very disturbing 

to others, especially pedestrians, sidewalks, places that should be used by walking 

pedestrians are misused by street vendors to sell, to pedestrians walk on the highway 

and cause congestion. Practice leads to harm, because it disturbs many people which 

causes congestian and chaos on the road. The methodology used in this study is 

normative research, which will use a type of descriptive research with a normative 

juridical approach, based on applicable law and regulations. 

 

Keywords – law enforcement, PP Police unit, Islamic. 
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I. Pendahuluan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan negara yang berdasarkan atas 

nilai hukum oleh karena semua 

perikehidupan dalam berbangsa dan 

bernegara berlandaskan akan nilai-nilai 

hukum yang ada berdasarkan atas kearifan 

local karakteristik negara Indonesia. Oleh 

karena nilai-nilai hukum yang ada di 

dalam negara Indonesia semuanya 

berdasarkan nilai-nilai yang telah ada di 

dalam masyarakat semenjak dahulu, yang 

berawal dari kebiasaan, hukum yang 

berlaku di dalam masyarakat dan dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran 

agama yang dianut oleh masyarakat di 

dalam wilayah tersebut. (Kusnanto 

Anggoro, 2009, 4) 

 

Sejak diberlakukannya Undang-

Undang yang berkenaan dengan 

pemerintahan utamanya Tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan 

implikasi dan konsekuensi yang cukup 

luas bagi Pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan 

pengelolaan pembangunan sesuai dengan 

kewenangannya yang ada pada setiap 

pemerintahan daerah tersebut. 

(Sulistyowati Irianto, 2011, 4) 

DKI Jakarta daerah yang memiliki 

kekhususnya oleh karena menjadi Daerah 

Khusus Istimewa selaku ibukota sekaligus 

pusat kegiatan kehidupan berbangsa dan 

negara Indonesia sudah seyogyanya 

menjadi barometer bagi wilayah-wilayah 

daerah lain untuk menjadikan suatu contoh 

keberhasilan atas setiap kegiatan dan 

pelaksanaan berkenaan dengan sistem 

pemerintahan yang sedang berlangsung di 

negara Indonesia secara 

keseluruhanmaupun khususnya 

pemerintahan daerah yang ada di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. (Alghiffari Aqsa , 

28 November 2010. 3) 

Guna mendukung suatu pembangunan 

nasional yang merata di setiap daerahnya, 

pemerintah dalam hal ini telah 

melimpahkan segala urusan pemerintahan 

pusat atau pemerintahan umum 

diselenggarakan melalui garis 

dekonsentrasi. Hal tersebut tertuang 

didalam Undang-undang Republik  

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang 

memuat tentang Pemerintahan Daerah. 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

bagiana dari pada aparat penegakan hukum 

dalam pemerintahan daerah dituntut untuk 

senantiasa menegakkan kebijakan-

kebijakan pemerintah daerah yang mampu 

mendukung terwujudnya kondisi daerah 

yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan 

kelembagaan Satpol PP (Satuan Polisi 

Pamong Praja) tidak hanya 

mempertimbangkan kriteria kepadatan 

jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi 

juga beban tugas dan tanggung jawab yang 
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diemban, budaya, sosiologi, serta risiko 

keselamatan utamanya bagi diri seorang 

yang berkerja sebagai polisi pamong praja. 

(Ichsan: 2010, 13) 

Realitas dalam kehidupan nyatanya 

bahwa penyelenggaraan ketertiban umum 

perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh 

pihak Satpol PP. Oleh karena masih sering 

terjadi dan dapat terlihat dari keadaan 

tempat-tempat umum banyak pedagang 

kaki lima masih berjualan di sekitar trotoar 

jalan, badan jalan, persimpangan jalan 

maupun di taman kota pada lingkungan 

Kawasan Hijau. Pedagang kaki lima (PKL) 

merupakan pedagang yang menjajakan 

dagangan mereka dengan menggunakan 

gerobak maupun beralaskan terpal, di tepi 

jalan-jalan umum, trotoar, dan di depan 

toko-toko yang menawarkan barang-barang 

dagangannya.  

pedagang kaki lima dalam menggunakan 

fasilitas umum sangat mengganggu orang 

lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, 

tempat yang seharusnya digunakan oleh 

pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan 

oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, 

sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya 

membuat ketidak nyamanan yang dirasakan 

oleh mereka dan dampaknya sering 

menimbulkan masalah kemacetan. 

Praktik yang dilakukan oleh pedagang 

kaki lima menimbulkan kemudharatan, 

karena mengganggu banyak orang yang 

menyebabkan kemacetan dan 

kesemrawutan di Jalan. Selain itu, pedagang 

kaki lima juga merubah fungsi fasilitas 

umum yang sebagaimana mestinya 

digunakan. Sehingga hal tersebut tidak 

boleh dilakukan dan dilarang oleh 

pemerintah. Jika ditarik kemaslahatan dari 

praktik penggunaan fasilitas umum yang 

dilakukan oleh pedagang kaki lima, 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

baru yang memberikan kemaslahatan bagi 

pedagang kaki lima, yaitu memberikan 

tempat yang strategis dan sarana berupa 

kios-kios yang disediakan pemerintah 

kepada pedagang kaki lima. Pada penelitian 

tentang larangan pedagang kaki lima di 

fasilitas umum, bahwasannya sudah jelas 

diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007, 

tetapi dalam pelaksanaannya masih belum 

sesuai.  

Dalam melakukan penertiban, Petugas 

Satpol PP sering kali bertindak dengan 

kekerasan. Sedangkan pedagang kaki lima 

tetap berjualan di fasilitas umum. Selain itu 

pemerintah harus membuat mekanisme 

dalam penertiban pedagang kaki lima agar 

tidak ada tindak kekerasan. Pedagang kaki 

lima seharusnya mentaati dan menjalankan 

aturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Sebagaimana perintah Allah SWT dalam 

QS. An-Nisa ayat 59:  

Artinya: Wahai Orang-orang yang 

beriman, taatilah Alloh dan Rasul 
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(Muhammad), dan ulil amri (Pemegang 

Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Alloh 

(Alqur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Alloh dan hari 

kemudian, yang demikian itu, lebih utama  

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Istilah itu sendiri berasal dari masa 

penjajahan kolonial Belanda, peraturan 

pemerintah pada waktu itu menetapkan 

bahwa setiap jalan raya yang dibangun 

hendaknya menyediakan sarana untuk 

pejalan kaki. PKL (pedagang kaki lima) 

biasanya adalah mereka dengan modal 

relatif kecil membuka suatu usaha dagang 

dibidang makanan dan penjualan barang-

barang untuk memenuhi kebutuhan 

dilakukan di tempat-tempat yang dianggap 

strategis dalam menghasilkan nilai 

ekonomi, dan tidak jarang pada tempat yang 

tidak diizinkan oleh pihak pemerintah. 

(Hendaru Tri Hanggoro., 2013, 9) 

 

Kehadiran Pedagang Kaki Lima 

seringkali tidak memperhatikan dampak 

terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan 

ruang kota yang telah ada sebelumnya. 

Sebagai akibatnya adalah munculnya 

ketidak-serasian lingkungan kota, dalam hal 

ini adalah ruang publik dengan apa fungsi 

sebenarnya, yang pada akhirnya akan 

mengurangi nilai estetika terhadap wajah 

kota pada umumnya dan ruang publik itu 

sendiri pada khususnya.  

Hal ini dapat kita jumpai dimana-mana, 

dimana kehadiran Pedagang Kaki Kima) 

akan menimbulkan permasalahan-

permasalahan Tata Kota dan gangguan 

berkenaan dengan ketertiban umum. Dan 

pada kemudian hari akan menghadirkan 

permasalahan-permasalahan baik secara 

ekonomi, sosial dan budaya yang akan 

menghampiri secara perlahan dan pasti 

mulai dari ketertiban, kenyaman, 

keserasian, dan keindahan pada suatu 

wilayah tersebut. 

Sebagaimana Amanah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun  2014  pada pasal 

255 ayat (1)  menyatakan bahwa untuk 

membantu kepala daerah dalam 

menegakkan Perda dan penyelenggaraan  

ketertiban umum dan ketentraman  

masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong 

Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, pada pasal 2 disebutkan 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 

tugas menegakkan Perda dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat.    

Fungsi lainnya Satpol PP (Satuan Polisi 

Pamong Praja) juga telah menyusun 

program tersebut diantaranya ialah program 

kegiatan pembinaan dan pengaturan 

https://historia.id/@hendaru.t
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Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan 

wilayah Kota yang Aman Nyaman, Tertib, 

Indah dan Bersih. Penertiban Pedagang kaki 

lima sering kali merupakan salah satu 

sasaran pemerintah kota dimanapun.  

Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) 

merupakan salah satu hal yang dianggap 

penting karena menyangkut ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat di suatu 

kota karena tanpa ada tindakan kegiatan 

penertiban umum yang dilakukan oleh 

satpol PP selaku aparat penegak sipil yang 

wewenang didelegasikan dari pemerintah 

daerah akan menjadi suatu ketidak terauran 

karena tiada peran dan pungsi pengayom 

dan penertiban oleh aparat penegak hukum 

pemerintahan daerah.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 

penulis dapatlah dikemukan beberapa 

pokok permasalahan sebagai berikut; 

a. Apakah tugas dan peran fungsi Satpol PP 

(Satuan Polisi Pamong Praja)? 

b. Bagaimana penegakan hukum Satpol PP 

dalam penertiban Pedagang Kaki lima 

(PKL)? 

c. Bagaimana Pandangan Hukum Islam 

tentang Satpol PP dalam penertibkan 

Pedagang Kaki Lima (PKL)? 

 

II. PEMBAHASAN 
 

A. Pengertian, Tugas, Wewenang Satuan 

Polisi Pamong Praja 

1. Defenisi Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Satuan Polisi Pamong Praja, yang 

selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan 

salah satu perangkat yang dimiliki oleh  

Pemerintah Daerah dalam memelihara 

ketentraman dan ketertiban umum serta 

menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi 

dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol 

PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi 

dan Daerah /Kota. 

Menurut tata bahasa Pamong Praja 

berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong 

artinya pengasuh yang berasal dari kata 

Among yang juga mempunyai arti sendiri 

yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak 

kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai 

mengemong anak kecil, sedangkan Praja 

adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada 

pemerintahan. 

 

Praja atau Pegawai Pemerintahan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang 

mengurus pemerintahan Negara. (Hasan 

Alwi. 2005, 817) Definisi lain mengenai 

Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah 

satu Badan Pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban 

umum atau pegawai Negara yang bertugas 

menjaga keamanan pada suatu wilayah 

dimana Satpol PP itu bekerja. 

Ketertiban umum dan Ketentraman 

masyarakat merupakan sebuah keadaan 

dinamis yang dimana memungkinkan 
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pemerintah daerah dan masyarakat daerah 

dapat melakukan kegiatanya dengan 

tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan 

definisi-definisi yang tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja 

adalah Polisi yang mengawasi dan 

mengamankan keputusan pemerintah di 

wilayah kerjanya. Berkaitan dengan adanya 

lembaga pengamanan swakarsa yang 

dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri. 

Undang-undang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sebagai undang-

undang yang menjadi dasar pijakan yuridis 

dalam hal pemeliharaan keamanan dalam 

negeri, telah memberikan kemungkinan 

dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang 

(UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang 

menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi 

kepolisian adalah Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa".  

Historis PKL (Pedagang Kaki Lima) 

Kehadiran PKL di Jakarta bisa dirunut 

hingga ke zaman Letnan Gubernur Thomas 

Stamford Raffles (1811-1816). Saat itu, 

Raffles memerintahkan beberapa pemilik 

gedung di jalanan utama Batavia untuk 

menyediakan trotoar selebar lima kaki (five 

foot way) untuk pejalan kaki. (William 

Liddle, 111 Kolom Bahasa Kompas, 1819) 

Menurut William Liddle dalam “Pedagang 

yang Berkaki Lima”, termuat 111 Kolom 

Bahasa Kompas, saat bertugas di Singapura 

pada 1819, Raffles kembali menerapkan 

kebijakan ini di Chinatown. 

Lantas terjadi kesalahan penerjemahan 

istilah five foot ke bahasa Melayu. “Five 

foot rupanya disalah-maknakan sebagai kata 

majemuk. Dalam menerjemahkannya ke 

dalam bahasa Melayu, orang membalikkan 

hukum MD (menerangkan-diterangkan) 

Inggris menjadi hukum DM (diterangkan-

menerangkan) Melayu, sehingga 

terjemahannya bukan lima kaki, melainkan 

kaki lima,” tulis Mayapada, 15 Desember 

1967. Meski dibuat untuk pejalan kaki, 

ruang itu justru ditempati para pedagang 

sehingga orang menyebut mereka pedagang 

kaki lima. “Istilah ini menjalar ke Medan. 

Dari Medan sampai di Jakarta dan 

menyebar ke kota-kota di Indonesia”. 

Dagangan mereka antara lain barang 

kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan 

mainan anak. Pedagang makanan dengan 

gerobak atau pikulan tak termasuk kategori 

ini. Mereka masuk kategori dagang rakyat. 

PKL di Batavia pada akhir abad ke-19, 

seperti digambarkan Susan Blackburn 

dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, biasa 

berteriak untuk menarik pembeli. Tapi 

pemerintah kota tak menyukai kehadiran 

mereka. Mereka diusir dari jalan. Tindakan 
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ini menuai protes dari sejumlah bumiputera 

yang duduk di Dewan Kota (gemeente 

raad).  

Salah satunya Abdoel Moeis. (Baca: 

Abdoel Moeis dan Hari Sastra Indonesia) 

“Para pedagang diusir dari pinggir jalan 

karena di tempat tersebut tinggal banyak 

orang Belanda yang tidak mau melihat para 

pedagang kaki lima kotor itu,” protes Moeis 

dalam sidang Dewan Kota pada 1918, 

dikutip Susan Blackburn. 

Meski tak diketahui pasti, Susan 

memperkirakan jumlah PKL meningkat 

pada 1934 sebagai buntut dari masa depresi 

yang melanda dunia pada 1930-an. Jumlah 

mereka terus meningkat setelah 

kemerdekaan. Bahkan Dewan Perwakilan 

Kota Sementara (DPKS) menyebut mereka 

sebagai salah satu sumber utama konflik 

penduduk di Jakarta pada dekade 1950-an. 

Selain itu, DPKS menilai bahwa PKL 

menganggu keteraturan kota. Maka DPKS 

berusaha mencarikan mereka tempat 

berdagang yang memadai. Langkah ini 

gagal diterapkan karena kota kekurangan 

lahan untuk pasar. 

Memasuki 1960-an, cap PKL kian buruk. 

Beberapa alasannya, menurut Mayapada 15 

Januari 1968, PKL dianggap merusak 

keindahan kota, cara dagangnya primitif, 

dan bikin malu negara jika tamu asing 

datang. Tapi sebagian kalangan membela 

mereka. “Sebagian dari pedagang-pedagang 

kita baru mampu berkaki lima,” tulis 

Mayapada. 

 

Gubernur Ali Sadikin berusaha bersikap 

tegas. Dia menindak para PKL yang 

membandel. Tapi Ali juga menyediakan 

lahan baru untuk mereka. Ini tertuang dalam 

Pengumuman Gubernur DKI Jakarta 

tanggal 27 Juli 1971 No Ib.1/1/11/1970. 

Pada masa Gubernur Cokropranolo, PKL 

beroleh angin lantaran pengusiran agak 

berkurang. Sejak saat itulah, jumlah PKL 

tak terkendali dan semakin liar dan dari 

waktu ke waktu terus kian bertambah 

dikarenakan berbagai faktor dan keadaan. 

Mereka terus memenuhi pinggiran jalan 

ibukota. 

 

2. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 

2003 Tentang Ketertiban Kebersihan 

dan Keindahan 

Dalam Peraturan daerah tersebut berisi 

materi muatan mengenai urusan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan atau untuk 

mewujudkan kebijaksanaan baru 21 dan 

untuk menampung kondisi khusus daerah 

serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan lebih tinggi. (Sari 

Nugraha, 2004, 27) 

Pembentukan Peraturan yang dibentuk di 

Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku 

di provinsi tersebut. Peraturan Daerah 

http://www.historia.id/artikel/persona/1187/Majalah-Historia/Abdoel_Moeis_dan_Hari_Sastra_Indonesia
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Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi 

dengan persetujuan bersama Gubernur.  

b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk 

oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak sub 

ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 menyebutkan mengenai 

Peraturan Daerah. Dibentuknya Peraturan 

Daerah diwilayah Kota /Provinsi bertujuan 

untuk melaksanakan aturan hukum yang 

berada diatasnya dan menampung kondisi 

khusus dari daerah yang bersangkutan, 

terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, 

Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan 

Desa.  

Jika di lihat dari kedudukanya antar 

sesama peraturan yang ada Peraturan 

Daerah Provinsi ataupun Kota saling berdiri 

sendiri-sendiri tidak ada keterkaitan antara 

satu dengan lainya sehingga pada sisi yang 

lain pemerintah daerah seakan-akan 

berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya 

keseeragaman dalam penerapan dan 

pelaksanaan dilapangan. (Ni’matul Huda, 

2005. 240) 

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota tersebut dijelaskan 

dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Peraturan 

Pembentukan Undang-Undang. Hal 

tersebut dapat di buktikan dalam isi muatan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2) 

menegaskan: “Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten, dan Daerah Kota, masing-

masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai 

hubungan hierarki antara satu dengan 

lainya”.  

Maksudnya, Daerah Provinsi tidak 

membawahkan Daerah Kabupaten maupun 

Daerah Kota. Tetapi dalam pratik 

pelaksanaan pemerintahan terdapat 

hubungan kordinasi, kerja sama, dan 

kemitraan yang terbangun antara daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota. Sedangkan 

untuk isinya, Peraturan Daerah merupakan 

seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan. 

 Menampung kondisi khusus daerah 

serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa Peraturan Daerah 

tersebut dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi 

atau Kabupaten Kota dan tugas 

pembantuan. 

 

B. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Menertibkan Pedagang kaki 

Lima 
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1 Undang-Undang Dan Peraturan 

Daerah 

Undang-Undang (UU) dan Peraturan 

Daerah (Perda) merupakan jenis peraturan 

perundang-undangan yang secara langsung 

di sebutkan dalam UUD NKRI Tahun 1945. 

Kedua jenis peraturan perundang-undangan 

tersebut juga disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, 

DPRD, beserta peraturan pelaksanaanya. 

(Ahmad Yani. 2011.10). 

Berkenaan dengan materi muatan 

Undang-undang dan Peraturan Daerah juga 

berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut 

ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 

diantaranya meliputi: 

a. Hak-hak Asasi Manusia 

(HAM);( Bambang Heri Supriyanto. 

2015.19) 

b. Hak dan kewajiban warga negara; 

c. Pelaksanaan dan penegakan 

keadaulatan negara serta pembagian 

kekuasaan negara; 

d. Wilayah negara dan pembagian negara; 

e. Kewarganegaraan dan kependudukan; 

f. Keuangan negara; 

Selain materi muatan Undang-undang dapat 

berisi hal-hal yang diperintahkan oleh suatu 

Undang-Undang untuk diatur dengan 

Undang-Undang. 

Selain itu materi Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah dapat berisi asas lain 

sesuai dengan bidang hukum dari Undang-

Undang dan Peraturan Daerah yang 

bersangkutan yaitu seperti: 

 

1. Dalam hukum pidana adalah: 

a. Asas legalitas; 

b. Asas tiada hukuman tanpa kesalahan; 

c. Asas pembinaan nara pidana; 

d. Asas praduga tak bersalah; dan lain-

lainnya 

2. Dalam hukum perdata misalnya dalam 

hukum perjanjian adalah: 

a. Asas kesepakatan; 

b. Asas kebebasan berkontrak; 

c. Asas etikad baik, dan lain-lainnya. 

Hirarki kedudukan Undang-Undang dan 

Peraturan daereh berdasarkan Undang-

undang Pembentukan peraturan perundang-

undangan (UUPPP) merupakan jenis 

peraturan perundang-undangan yang 

berkedukan berada di bawah UUD NKRI 

Tahun 1945. Secara lengkap hirarkhi 

kedudukan peraturan perundang-undangan 

di negara Indonesia yang berlaku selaku 

hukum positif adalah: 
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1. UUD NKRI Tahun 1945; 

2. Undang-Undang (UU); 

3. Peraturan Pemerintah (PP); 

4. Peraturan Presiden (PerPres); 

5. Peraturan Daerah (PerDa); 

Sedangkan dalam susunan hirarkhi 

peraturan perundangan-undangan jenis 

Peraturan Daerah yaitu terdiri dari: 

a. Peraturan Daerah Propinsi (Perda 

Prop); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 

(Perda Ka/Ko); 

c. Peraturan Daerah Desa/Peraturan 

Setingkat; 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah 

merupakan jenis produk peraturan 

perundang-undangan yang melibatkan 

lembaga perwakilan, oleh karena itu 

mempunyai keistimewaan dalm hal materi 

muatannya, keistimewaan karena dapat 

memuat ketentuan pidana dalam materi 

muatannya, sekaligus yang perencanaannya 

diwujudkan dalam bentuk program legislasi 

nasional (prolegnas) dan program legislasi 

daerah (prolegda). Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah merupakan jenis 

peraturan perundang-undangan yang jenis 

dan kedudukannya diatur dalam UUD 

NKRI Tahun 1945. 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah 

dibuat oleh lembaga pembentukan Undang-

Undang terdiri atas: 

a. Presiden; 

b. DPR; 

c. DPD; 

Rancangan Undang-Undang yang berasal 

dari Presiden, DPR, DPD disusun 

berdasarkan Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas). 

Lembaga pembentukan Peraturan 

Daerah terdiri dari : 

a. Kepala daerah (gubernur, bupati, 

walikota) 

b. DPRD (propinsi dan DPRD 

kabupaten/kota) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

DPRD. 

Bentuk formal Undang-undang terdiri dari 5 

model yaitu: 

1. Undang-undang Biasa; 

2. Undang-undang perubahan; 

3. Undang-undang pencabutan; 

4. Undang-undang penetapan Perpu; 

5. Undang-undangRatifikasi Perjanjian 

Internasional. 

Adapun bentuk formal Peraturan Daerah 

terdiri dari 3 model yaitu: 

1. Peraturan Daerah Biasa; 

2. Peraturan Daerah Perubahan; 

3. Peraturan Daerah Pencabutan. 

Satpol PP dalam menjalankan peran dan 

fungsi selaku perangkat dari pada 

pemerintah daerah guna untuk menjaga 

ketertiban dan teraturan berkenaan dengan 

wilayah suatu daerah terutama tentang tata 
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ruang seyogya mempunyai pemikiran 

antara lain diantaranya: 

1) Pertama Satpol Sebagai Law Enforcer; 

Satpol PP memiliki landasan hukum 

yang kuat baik dari sisi pembentukan 

maupun fungsinya untuk menegakkan 

peraturan perundang-undangan yakni 

peraturan daerah; 

2) Kedua Satpol PP, Hukum: Penyelesai 

atau Pemicu Permasalahan. (Komnas 

Perempuan, 2015, 3): Aliran hukum 

kritis menjelaskan begitu gamblangnya 

susupan kepentingan mereka yang kuat 

dalam pembentukan hukum. 

Dipostulatkan oleh mazhab ini, bahwa 

sesiapapun yang memiliki resource 

dalam pembuatan hukum, pastilah akan 

mempengaruhi pembuatan hukum. 

 

3) Ketiga Satpol PP sebagai Penegak 

Hukum, Ugeran Internasional, 

(Manunggal K. Wardaya, 2011.2): citra 

ideal satpol tidak dapat mengabaikan 

ugeran internasional tentang penegak 

hukum yang ditetapkan oleh badan dunia 

yakni Perserikatan Bangsa-bangsa. 

Terkait dengan hal ini, Majelis Umum 

PBB telah mengesahkan suatu Code of 

Concut for Law Enforcement Officials, di 

mana di dalamnya terkandung beberapa 

prinsip penting antaranya bahwa petugas 

penegak hukum harus selalu tugasnya 

menjunjung tinggi hukum yang 

dibebankan padanya dengan melindungi 

semua orang. 

4) Keempat Satpol PP berkenaan dengan 

Kesadaran Hukum dan Paradigma 

Negara Demokrasi. (Joko Widodo: 

2011, 2): berperan dalam terciptanya 

ketertiban, yang dengan demikian 

bermakna tegaknya hukum tanpa 

kekerasan, adalah persoalan 

pengetahuan hukum atau kesadaran 

hukum. Setidaknya ada dua aspek yang 

harus diperhatikan yakni kesadaran 

hukum masyarakat dan satpol. Yang 

pertama, mengharuskan bahwa negara, 

dalam hal ini pemerintah daerah 

mensosialisasikan kebijakan hukumnya 

secara seluas-luasnya pada masyarakat. 

Sosialisasi ini juga memiliki makna 

penting ketika pemerintah hendak 

menegakkan ketertiban. Dialog dengan 

masyarakat, mencari solusi bersama-

sama demi kebaikan bersama, diyakini 

akan menimbulkan sense of 

responsibility pada semua pihak. 

Polisi Pamong Praja pertama kali 

didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 

tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang 

dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai 

motivasi kerja satuan yaitu PRAJA 

WIBAWA. Sedangkan. PRAJA WIBAWA 

tersebut diartikan sebagai sarana yang 

mewadahi sebagaian tugas yang dimiliki  

Satpol PP Kebayoran baru 22 Juli 2016, 
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Peranan satuan polisi pamong praja, 

pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu 

sendiri telah di jalankan oleh pemerintah 

sejak zaman kolonial.  

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong 

Praja setelah proklamasi kemerdekaan 

dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, 

dibentuklah Detasemen Polisi sebagai 

penjaga keamanan di Yogyakarta untuk 

menjaga keteriban dan ketentraman pada 

masyarakat.  

Awal pembentukan Satuan Polisi Praja 

adalah Tahun 1620, oleh Gubernur Jenderal 

VOC, Pieter Both yang diberi nama 

Bailluw. Pembentukan Bailluw 

dimaksudkan untuk bertugas menangani 

perselisihan hukum yang timbul antara 

VOC dengan warga kota di Batavia. Selain 

menjaga ketertiban dan ketentraman warga 

kota. 

Satuan yang menggunakan badge 

berlatar kemudi dan tameng berwarna 

kuning di atas warna biru tua itu tahun ini 

sudah berusia 60 tahun. Jika disamakan 

dengan usia manusia, keberadaan Satpol PP 

itu sendiri sudah cukup tua. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan sudah banyaknya 

asam garam yang dilewatinya.  

 

Seiring dengan berjalanya waktu, 

keberadaan Bailluw digantikan. Tepat pada 

tahun   1815    pada   masa    kepemimpinan  

RAFFLES keberadaan Bailluw berganti 

menjadi Bestuurpolitie atau Polisi Pamong 

Praja dibentuk dengan tugas membantu 

pemerintah Kewedanaan untuk melakukan 

tugas-tugas ketertiban dan keamanan.  

 

Pada tanggal 10 November 1948, 

lembaga ini berubah menjadi Detasemen 

Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, 

dimulai pemebentukan Kesatuan Polisi 

Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, 

dengan dukungan para petinggi 

militer/angkatan perang. Selanjutnya di 

tahun 1962, terjadi perubahan nama 

menjadi Kesatuan Pagar Baya yang 

bertujuan untuk membedakan dengan Korps 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Hal tersebut sesuai dengan yang 

dimaksudkan didalam isi muatan UU. 

Nomor 13 Tahun 1961 tentang pokok 

Kepolisian. Pada tahun 1963, berubah nama 

lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah 

Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya 

pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok pemerintahan di 

daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa 

Satpol PP merupakan perangkat wilayah 

yang melangsungkan tugas dekonsentrasi.  

Saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tidak berlaku lagi dan digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 dan digantikan lagi oleh Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah daerah.  

Secara definisi Polisi Pamong Praja 

mengalami beberapa kali pergantian nama 

namun tugas dan fungsinya sama, adapun 

secara rinci perubahan nama dari Polisi 

Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 

Oktober 1948 didrikanlah Detasemen 

Polisi Pamong Praja Keamanan 

Kapanewon yang pada tanggal 10 

Nopember 1948 diubah namanya 

menjadi Detasemen Polisi Pamong 

Praja. 

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan 

Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 

disebut dengan nama Kesatuan Polisi 

Pamong Praja. 

3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pemerintahan 

Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 

Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi 

Pamong Praja diubah menjadi Pagar 

Baya. 

4. Berdasarkan Surat Menteri 

Pemerintahan Umum dan Otonomi 

Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya 

dubah menjadi Pagar Praja.14 

5. Setelah diterbitkannnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,  

maka Kesatuan Pagar Praja diubah 

menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai 

Perangkat Daerah. 

6. Dengan Diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama 

Polisi Pamong Praja diubah kembali 

dengan nama Satuan Polisi Pamong 

Praja, sebagai Perangkat Daerah. 

7. Terakhir dengan diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

lebih memperkuat keberadaan Satuan 

Polisi Pamong Praja sebagai pembantu 

Kepala Daerah dalam menegakkan 

Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan 

Ketertiban umum dan ketenteraman 

Masyarakat dibentuk Satuan Polisi 

Pamong. 

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia 

lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan 

dari pada Satuan Polisi Pamong Praja 

semakin di butuhkan dan di perlukan di era 

yang telah berkembang seperti saat ini hal 

tersebut semakin di perlukan semenjak di 

terapkan Undang-undang menegenai 

Otonomi daerah.  

Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol 

pp menjadi lembaga yang independen yang 

dimana dalam melaporkan tugas dan 

kewajibanya kepada pemerintah daerah dan 

memiliki kantor yang berdiri sendiri.  

Sebagai lembaga yang mandiri dan  



     
Creating Bright Futures 

 

57 Jurnal Ilmiah POSTULATE Volume VIII, No.3B Edisi Desember 2019  

 

 

    
  
  
  
  

memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

besar, sebagai aparat satuan di perlukan 

adanya kemampuan yang baik baik secara 

fisik maupun non fisik bagi para 

anggotanya. Peraturan Daerah hanya akan 

dapat dibentuk apabila terdapatnya 

keselarasan pendapat anatara Bupati 

sebagai kepala daerah dengan Dewan 

Perwakilan yang berada di daerah. 

  

Termasuk perihal mengenai keberadaan 

Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai 

peranan untuk membantu Kepala daerah 

dalam   menjalan    system      pemerintahan  

diwilayah administratifnya. Namun 

menurut Misdayanti, Peraturan daerah 

tersebut harus memenuhi batas-batas 

kewenangan yang telah ditentukan dengan 

keterikatan dalam hubungannya dengan 

Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam  

bentuk pengawasan pencegahan, 

pengawasan penanggulangan mengenai 

pengawasan umum. Dasar hukum yang 

mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri 

adalah bersifat mengikat serta mengatur 

segala hal mengenai kedudukan Satuan 

Polisi Pamong Praja.  

 

Sumber-sumber maupun dasar dasar  

yang di jadikan pegangan antara lain: 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1980 tentang Pedoman Satuan Polisi 

Pamong Praja 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

c) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 

Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah dan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Cilacap, yang 

memuat ketentuan tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi. 

d) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 

2015 tentang SOP Satuan Polisi 

Pamong Praja  

Kedudukan dan Status Satuan Polisi 

Pamong Praja di dalam pemerintahan 

daerah yaitu sebagai: 

1) Satuan Polisi Pamong Praja 

mempunyai kedudukan sebagai 

perangkat satuan dekonsentrasi 

(pelimpahan wewenang dari 

pemerintah atau kepala daerah tingkat 

atasnya kepada pejabat-pejabat di 

daerah) dan merupakan unsur 

pelaksana wilayah. 

2) Status dari seorang Polisi Pamong Praja 

merupakan PNS (pegawai negeri sipil) 

Tugas dan Wewenang Satuan Polisi 

Pamong Praja di dalam tata pemerintahan 

daerah yaitu adalah sebagai Satuan Polisi 

Pamong Praja merupakan salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi 

sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah 

Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran 



     
Creating Bright Futures 

 

58 Jurnal Ilmiah POSTULATE Volume VIII, No.3B Edisi Desember 2019  

 

 

    
  
  
  
  

dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dimana disebutkan 

kewajiban “Kepala Daerah” yaitu: 

a) Memelihara ketentraman dan 

ketertiban masyarakat 

b) Mentaati dan menegakkan seluruh 

peraturan perundang-undangan”. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 

huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat 

(1) dan (2), yang berbunyi: 

(1) Untuk membantu kepala daerah dalam 

menegakkan Perda dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat dibentuk 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

(2) Pembentukan dan susunan organisasi 

Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. 

 

Dalam muatan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi 

Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja merupakan bagian 

perangkat yang bertugas dalam penegakan 

Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban 

umum di daerah, memberikan ketentraman 

kepada masyarakat. Hal-hal yang mengatur 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah 

dengan membentuk Peraturan Bupati dan 

Peraturan Daerah.  

Untuk Peraturan Daerah dibentuklah 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 

dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam 

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015. 

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun 

fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja 

merupakan salah satu unsur pendukung 

tugas Bupati dalam bidang penegakan 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

 

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 

tugas memelihara dan menyelenggarakan 

ketentraman masyarakat dan ketertiban 

umum serta melindungi masyarakat, maka 

dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP 

dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 

2010 (Pasal 5) adalah: 

1) Menegakkan Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat 

2) Penyusunan program dan pelaksanaan 

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan 

masyarakat. 
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3) Pelaksanaan kebijakan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah. 

4) Pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 

5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan 

masyarakat. 

6) Pelaksanaan koordinasi penegakan  

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya. 

7) Pengawasan terhadap masyarakat, 

aparatur atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

Jika dilihat dari aturan yang terkait 

dengan Satpol PP tersebut, satpol itu sendiri 

di golongkan menjadi 3 (tiga) segi: 

1. Dari segi latar belakang sejarah, yang 

menyatakan bahwa Polisi Pamong 

Praja adalah pelaksana urusan 

pemerintah yang bersifat umum. Isi 

muatan pasal 86 undang-undang nomor 

5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan 

kepala daerah  

2. Dari segi urusan pemerintahan umum 

dan Polisi Pamong Praja: setara dengan 

kepala daerah. 

Dalam      menjalankan       tugas     yang 

diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP 

mempunyai wewenang. Berkenaan dengan 

wewenang tersebut dijelaskan dalam (pasal) 

adalah untuk: 

a) Melakukan tindak penertiban 

nonyustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, badan hukum 

yang melakukan pelanggaran terhadap 

Perda atau peraturan-peraturan yang 

telah dibuat oleh kepala daerah. 

b) Menindak warga masyarakat, aparatur, 

badan hukum yang terbukti telah 

mengganggu ketertiban umum dan 

ketentraman di masyarakat 

c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas 

penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat. 

d) Melakukan tindakan penyidikan 

terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran atas Perda dan 

Peraturan Kepala daerah. 

e) Melakukan tindakan administratif 

kepada warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran atas Perda dan 

Peraturan Kepala daerah. 
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2 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

Menangani Pedagang Kaki Lima 

(PKL) 

Fenomena PKL dan masalah-masalah 

yang ditimbulkan PKL seperti yang telah 

diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan 

menghambat pemerintah daerah untuk 

mewujudkan sebuah kota yang bersih dan 

tertib salah satunya, walaupun pemerintah 

daerah telah membuat kebijakan Perda 

untuk melarang keberadaan PKL, faktanya 

jumlah PKL malah semakin banyak.  

Dan tentu kebijakan Perda tersebut 

memenuhi banyak kontra dari para PKL 

karena kebijakan pemerintah daerah itu 

dianggap tidak tepat, tidak adil dan 

merugikan para PKL. Kemudian yang 

menambah daftar panjang permasalahan 

PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan 

pemerintah daerah dalam praktiknya 

banyak menggunakan kekerasan.  

Pendekatan kekerasan yang akan 

dilakukan pemerintah daerah justru akan 

menjadi boomerang bagi pemerintah daerah 

itu sendiri, sehingga akan timbul 

ketidakstabilan, anarkisme dan 

ketidaktentraman  yang   dampaknya  justru  

akan menurunkan citra pemerintah daerah 

sebagai pembuat kebijakan , yang paling 

menarik menurut kami dari adanya 

permasalahan PKL ini adalah karena PKL 

menjadi sebuah dilema tersendiri bagi 

pemerintah daerah. 

Di satu sisi PKL sering mengganggu tata 

ruang kota, disisi lain PKL menjalankan 

peran sebagai Shadow Economiy. Kita juga 

harus melihat bahwa PKL memiliki 

beberapa segi positif, salah satunya adalah 

memberikan kemudahan mendapatkan 

barang dengan harga terjangkau. Apabila 

Indonesia ingin bebas dari PKL maka 

pemerintah daerah harus memberikan 

lapangan pekerjaan yang layak dan lebih 

baik kepada para PKL tersebut, dan juga 

memberikan alternatif tempat membeli 

barang dengan harga yang murah khususnya 

pada warga golongan menengah bawah.  

Apabila masyarakat dipaksakan untuk 

membeli barang yang harganya lebih tinggi 

daripada membeli di PKL maka daya beli 

masyarakat akan berkurang dan akan 

merembet pada bidang lain terutama 

kesehatan dan pendidikan tentunya hal ini 

akan      menjadi        masalah       tersendiri  

dikemudian hari oleh karena masih kurang 

atau keterbatasan penghasilan masyarakat 

pada umumnya. 

Apabila kita berbicara mengenai 

kebijakan-kebijakan yang dibuat 

pemerintah daerah pasti mempunyai alas 

hak (aturan hukum) atau didasarkan pada 

asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah 

daerah tunduk pada undang-undang. 

Kebijakan publik mempunyai arti 

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 
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pemerintah daerah yang mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat. 

Berbicara  mengenai kebijakan 

pemerintah daerah berarti di sini adalah 

segala hal yang diputuskan pemerintah 

daerah. Definisi ini menunjukkan 

bagaimana pemerintah daerah memiliki 

otoritas untuk membuat kebijakan yang 

bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan 

kebijakan terdapat dua model pembuatan, 

yang bersifat top-down dan bottom-up. 

Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil 

dari dialog antara masyarakat dengan 

pemerintah daerah. Sehingga kebijakan 

tidak bersifat satu arah. 

Kembali pada persolan pertama, bahwa 

pemerintah daerah dalam hal ini memiliki 

suatu kebijakan untuk menangani masalah 

PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang 

keberadaan PKL dengan dikeluarkannya 

Perda (Peraturan Daerah). Pemerintah 

daerah Kota/daerah mengeluarkan 

kebijakan yang isinya antara lain. 

a. Pedagang Kaki Lima dipindah 

lokasikan ke tempat yang telah 

disediakan berupa kios-kios. 

b. Kios kios tersebut disediakan secara 

gratis. 

c. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi 

d. Bagi Pedagang yang tidak pindah 

dalam jangka waktu 90 hari setelah 

keputusan ini dikeluarkan akan 

dikenakan sangsi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Dengan demikian, Pemerintah daerah 

kota menganggap kebijakan relokasi 

tersebut merupakan tindakan yang terbaik 

bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena 

dengan adanya kios-kios yang disediakan 

pemerintah daerah, pedagang tidak perlu 

membongkar muat dagangannya. Selain itu, 

pemerintah daerah juga berjanji akan 

memperhatikan aspek promosi, pemasaran, 

bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal 

usaha.  

Pemerintah daerah merasa telah 

melakukan hal-hal yang terbaik dan 

bijaksana dalam menangani keberadaan 

PKL. Pemerintah daerah Kota merasa telah 

melakukan yang terbaik bagi para PKL. 

Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa 

pedagang kaki lima yang diwadahi dalam 

suatu paguyuban melakukan berbagai aksi 

penolakan terhadap rencana relokasi ini.  

Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih 

karena adanya asumsi bahwa ada 

kepentingan dalam kebijakan ini yaitu; 

 

1 Pertama dalam membuat agenda 

kebijakannya pemerintah daerah 

cenderung bertindak sepihak sebagai 

agen tunggal dalam menyelesaikan 

persoalan. 

2 Kedua adanya perbedaan persepsi dan 

logika dalam memandang suatu 
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masalah antara pemerintah daerah 

dengan pedagang kaki lima tanpa 

disertai adanya proses komunikasi 

timbal balik diantara keduanya. Tidak 

adanya sosialisasi tersebut 

mengakibatkan ketidak jelasan konsep 

relokasi yang ditawarkan oleh 

pemerintah daerah, sehingga pedagang 

kaki lima melakukan penolakan 

terhadap kebijakan relokasi 

 

Satpol PP dalam melakukan peran dan 

fungsi selaku penegak hukum dalam 

melakukan penertiban berkenaan dengan 

tata ruang lingkungan diantaranya 

sebagaimana di bawah ini yaitu: 

Optimalisasi tujuan tugas dan tanggung 

jawab Satpol PP Pada tahap pertama 

optimalisasi tujuan. 

1 Selanjutnya dalam rangka 

mengoptimalisasikan tujuan penegakan 

Perda No 11 tahun 2005 tersebut. 

2 Sistem penyelenggaraan tugas 

penertiban Pada tahap perspektif 

sistem. 

3 Tekanan pada segi perilaku Satpol PP 

dalam penyelenggaraan tugas sudah 

memilki perilaku yang baik dalam 

menjalankan tugasnya, hal ini terlihat 

dalam proses penertiban para PKL, 

aparat Satpol PP menggunakan diskusi 

terlebih dahulu kepada para PKL yang 

menjadi target sebelum diberikan 

teguran dan penertiban, dari cara yang 

dilakukan oleh aparat Satpol PP,.  

Tindakan aparat Satpol PP dalam 

menindak para pelanggar dapat dikelompok 

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tindakan Presemtif: Meliputi 

penyuluhan dan pendekatan secara 

persuasif, pada tahap ini aparat Satpol 

PP melakukan penyuluhan terhadap 

masyarakat yang melanggar peraturan 

daerah, hal ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan secara 

persuasif, seperti diskusi dan 

pertukaran pendapat. 

2) Tindakan Preventif Tindakan ini 

dilakukan agar masyarakat tidak lagi 

melakukan pelanggaran yang sama, 

seperti para PKL yang melakukan 

pelanggaran maka akan dilakukan 

tindakan preventif dengan cara 

melakukan patroli pengawasan, apabila 

dalam patroli di temukan PKL yang 

melanggar aturan maka akan dilakukan 

penjagaan dan pengahuluan, apabila 

kedua tahap tersebut sudah dilakukan 

dan masih ada masyarakat yang 

melanggar aturan tersebut maka akan 

diberikan teguran lisan maupun tertulis. 

3) Pelanggaran Apabila masyarakat atau 

PKL tersebut telah terbukti melakukan 

pelanggaran maka akan diberikan 

tindakan secara non yusticial maupun 
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secara yustisial dan perkaranya akan 

dilimpahkan ke pengadilan. 

C. Pandangan Hukum Islam Berkenaan 

Dengan Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pedagang Kaki Lima  

 

1. Hukum Islam berkenaan Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Praktik yang dilakukan oleh pedagang 

kaki lima dalam menggunakan fasilitas 

umum sangat mengganggu orang lain, 

khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat 

yang seharusnya digunakan oleh pejalan 

kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh 

pedagang kaki lima untuk berjualan, 

sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya 

dan menimbulkan kemacetan. 

Praktik yang dilakukan oleh pedagang 

kaki lima menimbulkan kemudharatan, 

karena mengganggu banyak orang yang 

menyebabkan kemacetan dan 

kesemrawutan di Jalan. Selain itu, pedagang 

kaki lima juga merubah fungsi fasilitas 

umum     yang       sebagaimana     mestinya  

digunakan. Sehingga hal tersebut tidak 

boleh dilakukan dan dilarang oleh 

pemerintah daerah.  

Jika ditarik kemaslahatan dari praktik 

penggunaan fasilitas umum yang dilakukan 

oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan baru yang 

memberikan kemaslahatan bagi pedagang 

kaki lima, yaitu memberikan tempat yang 

strategis dan sarana berupa kios-kios yang 

disediakan pemerintah kepada pedagang 

kaki lima yang ada pada suatu wilayah 

tersebut.  

Pada penelitian tentang larangan 

pedagang kaki lima di fasilitas umum, 

bahwasannya sudah jelas diatur dalam 

Perda Nomor 8 Tahun 2007, tetapi dalam 

pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam 

melakukan penertiban, Petugas Satpol PP 

sering kali bertindak dengan kekerasan 

dikarenakan pada keadaan lapangan yang 

bersentuhan langsung pedagang kaki lima.  

Sedangkan pedagang kaki lima tetap 

berjualan di fasilitas umum. Berdasarkan 

analisa diatas, pemerintah perlu 

memberikan pertimbangan yang lebih 

kepada pedagang kaki lima, dan tidak hanya 

pemberatan hukuman bagi para pedagang 

namun dapat memberikan efek jera dari 

hukuman yang diberikan. Selain itu 

pemerintah harus membuat mekanisme 

dalam penertiban pedagang kaki lima agar 

tidak ada tindak kekerasan.  

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati 

dan menjalankan aturan yang dibuat oleh 

pemerintah. Sebagaimana perintah Allah 

SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59: 

Artinya: Wahai Orang-orang yang 

beriman, taatilah Alloh dan Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (Pemegang 

Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Alloh 
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(Alqur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Alloh dan hari 

kemudian, yang demikian itu, lebih utama  

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.  

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat 

tersebut    adalah       pemerintah      sebagai  

pemimpin masyarakat yang harus ditaati 

dan di jalankan perintahnya sesuai dengan 

syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya 

pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan 

menjalankan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah demi kebaikan bersama supaya 

dapat menjaga keharmonisan.  

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang 

dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum dan Pergub Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

merupakan maslahat untuk banyak orang, 

bukan hanya untuk sebagian orang saja. 

Pemerintah melarang pedagang kaki lima 

berjualan di fasilitas umum agar fasilitas 

umum dapat berfungsi dengan baik dan 

dapat digunakan oleh masyarakat.  

Pemerintah juga sudah memberi 

kemaslahatan dengan melakukan relokasi 

dan memberi tempat bagi pedagang kaki 

lima untuk berjualan. Akan tetapi tempat 

yang diberikan tidak cukup strategis bagi 

para pedagang. Sehingga para pedagang 

menolak untuk direlokasi dan memilih tetap 

berjualan di  sepanjang jalan-jalan trotoar di 

karenakan berbagai alasan yang paling 

dominan biasanya relokasi penempatan 

pasar atau tempat untuk pedagang kaki lima 

yang baru terkadang kurang strategis. 

2. Hukum Islam berkenaan Pedagang 

Kaki Lima 

Perspektif adalah cara atau bagaimana 

sesuatu dinilai atau suatu sudut pandang. 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

2009. 675). Sedangkan istilah hukum Islam 

terdiri atas dua rangkaian kata yaitu hukum 

dan Islam. Secara etimologis hukum 

bermakna menolak kedzaliman atau 

penganiayaan. (Abi Husain Ahmad, 1979. 

262). Secara terminologi, ulama ushul 

memberi definisi kata hukum yaitu sebagai 

berikut:  Artinya: Titah Allah yang 

berkenaan dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan 

maupun penetapan (sebab, syarat dan 

mani’). (T.M. Hasby ash-Shiddieqy, 1975. 

119) 

Pengertian hukum Islam menurut 

Haliman yaitu, apa-apa yang diucapkan 

oleh Allah SWT atau apa-apa yang telah 

disampaikan oleh Allah kepada manusia 

melalui Rasul terakhir, Nabi Muhammad 

SAW. Wahyu dan segala perkataan Allah 

SWT yang diwahyukan pada Muhammad 

tersebut dibukukan dalam sebuah kitab yang 

bernama Al-Qur'an (al-Kitab).(Haliman, 

1991. 30) 

Ada 3 hal setidak-tidaknya yang perlu 
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dibedakan dalam hal membahas tentang 

Pedagang Kaki Lima (PKL): 

1. Memiliki 

2. Menguasai 

3. Memanfaatkan 

Tidak semua yang kita miliki bisa kita 

kuasai, sebagaimana tidak semua yang kita 

kuasai, kita miliki. Diantaranya seperti yang 

kita miliki tapi tidak kita kuasai adalah 

rumah yang kita kontrakkan. Rumah itu 

milik kita, namun sedang dikuasai oleh 

orang yang sedang mengontrak rumah itu; 

kita kuasai namun tidak kita miliki, barang 

gadai yang kita bawa.  

Barang ini milik orang yang 

menggadaikan, meskipun selama agunan itu 

berada di tempat kita, maka kita yang 

menguasainya; berbeda lagi dengan 

memanfaatkan. Orang bisa memanfaatkan, 

meskipun dia tidak memiliki, maupun 

menguasai. Dia hanya bisa memanfaatkan. 

Fasilitas umum milik negara, diatur oleh 

pemerintah dan digunakan untuk 

kemanfaatan rakyatnya. Sehingga setiap 

orang berhak untuk memanfaatkannya. 

Ibnu Qudamah menjelaskan: Jalan 

umum, lorong, atau lapangan di tengah kota, 

tidak berhak bagi siapapun untuk 

mengelolanya (dengan ditanami). Baik 

tempatnya luas maupun sempit. Baik 

mengganggu orang lain maupun tidak 

ganggu. Karena tempat ini milik bersama 

kaum muslimin. Sehingga pemanfaatannya 

dikembalikan untuk kemaslahatan mereka, 

sebagaimana masjid. 

Selanjutnya Ibnu Qudamah menegaskan: 

dan boleh memanfaatkannya dengan 

menduduki tempat umum yang luas untuk 

jual beli, selama tidak mengganggu orang 

lain, dan tidak mengganggu pengguna jalan. 

Karena penduduk berbagai daerah di 

sepanjang zaman sepakat dengan praktek 

masyarakat dalam masalah ini, tanpa ada 

pengingkaran. Dan karena ini adalah 

pemanfaatan yang mubah dan tidak 

membahayakan, sehingga tidak perlu 

dilarang sebagaimana orang yang lewat 

jalan tersebut. 

Selanjutnya, Ibnu Qudamah 

menyebutkan keterangan Imam Ahmad:  

“Orang yang paling pagi datang untuk 

membuka lapak di pasar, maka dia berhak 

menggunakannya sampai malam.” 

Dan ini terjadi di pasar Madinah di masa 

silam. Diantara dalil yang dibawakan Ibnu 

Qudamah adalah hadis dari Aisyah 

Radhiyallahu ‘anha, beliau menawarkan, 

Ya Rasulullah, maukah kami bangunkan 

untuk anda tempat di Mina untuk tempat 

anda bisa berteduh dan bermalam di sana? 

Jawab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, 

باقا  ْن سا  َلا ِمنًى ُمنااُخ ما

“Jangan… Mina adalah tempat untuk 

berdiam bagi orang yang datang lebih 

awal.” (HR. Tumudzi 881, Ibn Majah 
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3006, dan dihasankan oleh Husain Salim 

ad-Darani). 

Beliau menolak tawaran itu, karena semua 

wilayah Mina untuk kepentingan bersama 

bagi jamaah haji. Sehingga tidak boleh ada 

bangunan yang permanen, yang akan 

menguasai sebagian wilayah milik umum 

karena peruntukkannya yaitu untuk 

kepentingan umum yang bukan hanya saja 

digunakan untuk para pedagang namun 

juga untuk masyarakat lainnya.  

Dari penjelasan beliau menunjukkan, 

bahwa sebatas memasang lapak di tempat 

umum untuk jualan bukan termasuk 

menguasai, namun masuk dalam kategori 

memanfaatkan. Dan siapa yang pertama 

menduduki, dia yang paling berhak. 

Selanjutnya, jika dia pindah, tidak boleh 

ke orang lain. Jika dijual, berarti dia 

menguasai tempat itu tanpa hak artinya 

dengan tidak membeli atau membayar 

berkenaan dengan penggunaan lokasi 

tempat untuk berdagang tersebut. 

Ibnu Qudamah mengatakan: Orang yang 

pertama, dia yang paling berhak dengan 

tempat itu, selama dia berada di sana. Jika 

dia pergi, namun barangnya masih 

ditinggal, maka orang lain tidak boleh 

memindahkannya. Karena hak orang yang 

pertama, masih ada di tempat itu. Namun 

jika dia pindahkan barangnya, maka orang 

lain memiliki hak untuk menempatinya, 

karena hak orang yang pertama sudah tidak 

ada hal ini merupakan sebagai bagian dari 

kebiasaan. 

Dari keterangan di atas, kita bisa 

menyimpulkan beberapa ketentuan 

berjualan di tempat umum: 

1) Tempat itu milik umum, bukan milik 

pribadi  

2) Siapa yang duluan, dia yang paling 

berhak untuk menempati dan 

memanfaatkan lahan 

3) Tidak boleh dibangun bangunan yang 

permanen. Membuat bangunan 

permanen di tempat umum, termasuk 

bentuk menguasai fasilitas umum. 

4) Jika orang yang menggunakannya 

meninggalkan tempat, namun barangnya 

masih di tempat itu, maka dia yang lebih 

berhak untuk mendudukinya kembali. 

5) Jika orang yang menggunakannya 

meninggalkan tempat berikut membawa 

semua barangnya, maka orang lain 

berhak untuk menggunakannya. 

6) Orang yang meninggalkan tempat itu, 

tidak berhak menjual tempat yang dia 

tinggalkan kepada orang lain. 

Perspektif hukum Islam yang dimaksud 

dalam pembahasan ini yaitu, cara pandang 

atau tinjauan hukum Islam terhadap 

terhadap kebijakan Satpol PP berkenaan 

dengan penertiban PKL dikaji dari sudut 

pandang hukum Islam, namun, konsep 

hisbah dalam Islam yaitu sebagai suatu 

institusi keagamaan yang mempunyai 
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pekerjaan sangat umum, yaitu melakukan 

‘amar ma’ruf nahi munkar, dalam lapangan 

sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.  

 

Petugas hisbah mengawasi semua hal 

yang berkaitan dengan masyarakat dan 

akhlaknya. Dalam pengawasan dilakukan 

tindakan-tindakan administratif bagi para 

pedagang yang tidak mematuhi peraturan 

yang berlaku, transaksi ekonomi pasar 

bekerja berdasarkan mekanisme harga. 

Agar transaksi memberikan keadilan bagi 

seluruh pelakunya, maka harga juga harus 

mencerminkan keadilan. Dalam pandangan 

Islam, transaksi harus dilakukan secara 

sukarela dan memberikan keuntungan yang 

proporsional bagi para pelakunya.  

Konsep harga yang adil pada dasarnya 

telah dikenalkan oleh Rasulullah SAW. 

Dengan demikian, dalam situasi yang 

normal, harga yang adil tercipta melalui 

mekanisme permintaan dan penawaran, 

dengan syarat mekanisme pasar dapat 

berjalan secara sempurna. 

 

III. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan  

Penulis menyimpulkan beberapa hal 

berkenaan dengan hasil penelitian ini yang 

telah dibahas, yaitu: 

1. Peranan penegakan hukum satuan polisi 

dalam melakukan penertiban pedagang 

kaki lima. Dalam melakukan tugas 

Satpol PP diantaranya ialah melakukan 

ketertiban lingkungan dengan 

melaksanakan. Pengawasan Yang 

Dilakukan Satpol PP dalam Menertibkan 

Pedagang Kaki Lima. Pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat Satpol PP bahwa 

aparat Satpol PP melakukan patroli. 

2. Hukum Islam berkenaan dengan 

Pedagang Kaki Lima. Praktik yang 

dilakukan oleh pedagang kaki lima 

dalam menggunakan fasilitas umum 

sangat mengganggu orang lain, 

khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat 

yang seharusnya digunakan oleh pejalan 

kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh 

pedagang kaki lima untuk berjualan, 

sehingga pejalan kaki berjalan di jalan 

raya dan menimbulkan kemacetan. 

Praktik yang dilakukan oleh pedagang 

kaki lima menimbulkan kemudharatan, 

karena mengganggu banyak orang yang 

menyebabkan kemacetan dan 

kesemrawutan di Jalan. Selain itu, 

pedagang kaki lima juga merubah fungsi 

fasilitas umum yang sebagaimana 

mestinya digunakan. Sehingga hal 

tersebut tidak boleh dilakukan dan 

dilarang oleh pemerintah. Jika ditarik 

kemaslahatan dari praktik penggunaan 

fasilitas umum yang dilakukan oleh 

pedagang kaki lima, pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan baru yang 

memberikan kemaslahatan bagi 
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pedagang kaki lima, yaitu memberikan 

tempat yang strategis dan sarana berupa 

kios-kios yang disediakan pemerintah 

kepada pedagang kaki lima. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam hal ini Satpol PP diharapkan dapat 

memberikan solusi yang baik dalam 

menertibkan pedagang kaki lima tanpa 

harus menggunakan aksi-aksi yang 

memicu terjadinya suatu tindak 

kekerasan. Uatmanya harus lebih 

mengedepankan dialog antara para stake 

holder yang terkait dengan problem PKL 

(Pedagang Kaki Lima). 

2. Pemerintah dalam mengeluarkan 

kebijakan Peraturan- Peraturan 

berkenaan dengan peran dan fungsi 

Satpol PP sebagai bagian dari aparatur 

negara yang bertugas dalm melakukan 

penertiban harus benar-benar dapat 

diterima oleh para pihak yang ada dalam 

kebijakan peraturan tersebut. 

Selanjutnya mengembangkan 

pemahaman berkenaan selaku salah satu 

komponen penegakan dan pendisiplinan 

hukum. Masih banyak cara lain yang 

lebih baik agar pedagang kaki lima tetap 

dapat berjualan tanpa harus menganggu 

pengguna jalan lain dan tetap 

memperhatikan kebersihan dan 

ketertiban kota. 
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ABSTRAK 
 

Pembangunan industri nasional merupakan upaya pemerintah dalam melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar 1945. Tujuan utama pembangunan industri bermuara kepada segala upaya mewujudkan 

tatanan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran. 

Pembangunan industri kertas selain memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat 

Kabupaten Serang juga memiliki dampak negatif bagi sungai Ciujung. Pengelolaan limbah hasil 

produksi kertas bila tidak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan baku mutu dan daya 

tampung akan sangat berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem alam, hewan dan manusia. PT. 

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang mengalirkan effluent sisa produksinya  ke sungai Ciujung 

dalam audit lingkungan hidup wajib kegiatan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang No. B- 6585/ 

Dep. I/ LH/ 07/ 2011, tanggal 21 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup terbukti berkontribusi mencemari sungai Ciujung sebesar 83,92 %. Metode penelitian 

yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptis, dengan 

pendekatan perundang-undangan, kasus pencemaran sungai Ciujung dan wawancara. Tehnik 

penulisan dan analisis data secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif 

dengan menarik kesimpulan dari penyebab pencemaran sungai Ciujung sampai ditemukannya 

fakta dan penyebab adanya degradasi penurunan daya tampung dari effluent  sisa produksi 

pembuatan kertas yang dialirkan ke sungai Ciujung. Program PROPER mengenai kinerja 

perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ternyata juga tidak dapat 

mencegah terjadinya pencemaran di sungai Ciujung Kabupaten Serang Banten. Fungsi 

pengawasan dari pemerintah menjadi sesuatu yang sangat vital sebagai bentuk perlindungan 

yang diberikan oleh negara kepada warganya ternyata juga tidak mampu untuk berkerja dengan 

baik. Pemerintah perlu menambah petugas pengawas fungsional yang berdedikasi tinggi dan 

profesional agar dapat melakukan pengawasan industri kertas secara maksimal. 

 

 

Kata Kunci- Perlindungan terhadap pencemaran dalam pengawas limbah. 
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WASTE CONTROL AND MANAGEMENT 
PT. INDAH TBK & PAPER TIPS 

(Case Study of Ciujung River Pollution in Serang Regency, Banten) 
 

 

Anggie Tanjung 
tanjung_anggie@yahoo.com  

 

ABSTRACK 
 

Development of national industry as the government seeks to protect all the people of Indonesia 

and the country of Indonesia in accordance with the mandate of the Constitution of 1945. The 

main purpose of industrial development is geared towards all efforts to achieve economic order 

in favor of the society for the welfare and prosperity. Construction of the paper industry in 

addition to a positive impact on the local economy Serang District also has a negative impact 

on the river Ciujung. Waste management production of paper if not done properly and in 

accordance with the quality standards and capacity will be very harmful to the sustainability of 

natural ecosystems, animals and humans. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, which drain into 

the river effluent residual production Ciujung the mandatory environmental audit activities of 

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Attack No. B- 6585 / Dep. I / LH / 07/2011, dated July 21, 2011, 

issued by the Ministry of Environment proven to contribute to polluting the river Ciujung 

amounted to 83.92%. The problem that arises is what are the waste produced by PT Indah Kiat 

Pulp & Paper in the production of paper which have a negative impact on the environment, the 

actions are performed by PT. Indah Kiat in terms of waste management and how is the 

government's role in the monitoring and enforcement of environmental laws. The method used 

in this thesis is juridical empirical research is descriptive, with the approach of legislation, 

cases of river pollution Ciujung and interviews. Writing techniques and qualitative data 

analysis. Material processing done deductive law by drawing conclusions on the cause of river 

pollution Ciujung until the invention of facts and causes of the degradation capacity reduction 

of effluent production scrap of paper making which flowed into the river Ciujung. PROPER 

program on the performance of the company issued by the Ministry of Environment was also 

unable to prevent pollution in the river Ciujung Serang Banten District. Oversight function of 

government into something very vital as a form of protection provided by the state to its citizens 

was also not able to work properly. The government needs to increase the functional supervisory 

officers dedicated and professional in order to perform optimally control the paper industry. 

 

Keywords : Protection against pollution in waste supervisors 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tanjung_anggie@yahoo.com


     
Creating Bright Futures 

 

72 Jurnal Ilmiah POSTULATE Volume VIII, No.3B Edisi Desember 2019  

 

 

    
  
  
  
  

Pendahuluan 

Bangsa Indonesia sangat 

menyadari bahwa lingkungan sangatlah 

penting artinya bagi setiap warga 

negara, hal ini tertuang dalam 

pembukaan Undang Undang Dasar 

1945, khususnya pada alinea ke-4 

terdapat ketentuan tujuan negara 

Indonesia untuk “melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia”. Ketentuan ini 

mencakup makna untuk 

menyelenggarakan perlindungan 

terhadap lingkungan hidup dengan 

segenap sumber daya yang ada di 

atasnya.  

 

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

dipertegas lagi, bahwa bumi air dan 

kekayaan yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Dalam ketentuan Pasal ini 

mengandung makna adanya 

kewenangan negara untuk mengatur dan 

mengelola sumber daya alam Indonesia 

untuk kepentingan dan kemakmuran 

rakyat pada masa sekarang dan yang 

akan datang. Bahkan mendapatkan 

lingkungan yang sehat merupakan hak 

asasi setiap orang, juga merupakan 

amanat Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

terutama dalam Pasal 28H ayat (1) yang 

menegaskan : 

“Setiap orang berhak untuk hidup 

sejahtera lahir bathin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan 

sehat sebagai hak asasi”. 

 

Dalam rangka menjamin kepastian 

hukum dan memberikan perlindungan 

terhadap hak setiap orang, untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, sebagai bagian dari 

perlindungan terhadap keseluruhan 

ekosistem, perlu dilakukan 

pembaharuan terhadap Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997, tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPLH), dengan dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009, tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

lazim disebut UUPPLH. 

UUPPLH (2009) merupakan 

ketentuan payung (umbrella provision) 

dalam menyusun peraturan pelaksanaan 

dibidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Definisi dari lingkungan hidup dalam 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 (UUPPLH) yaitu : 

“lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya  

keadaan dan mahluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan 

serta mahluk hidup lain”. 
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Dengan adanya penegasan dari ketentuan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan UUPPLH, maka hak setiap 

orang tersebut menjadi landasan yuridis 

pembangunan berkelanjutan agar 

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 

menjadi sumber dan penunjang hidup 

bagi rakyat Indonesia serta mahluk 

hidup lain. 

 

Seiring dengan lajunya 

pembangunan maka pemerintah 

Indonesia membuat konsep tata praja 

lingkungan yaitu sebuah konsep terpadu 

dan komprehensif dalam pengelolaan 

lingkungan hidup yang artinya fungsi 

perangkat kelembagaan pengelolaan 

lingkungan berjalan dengan baik. 

Dengan kata lain bahwa perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

dijiwai oleh prinsip partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan 

keadilan 

Good environmental governance 

oleh pemerintah Indonesia 

diterjemahkan sebagai tata praja 

lingkungan, yaitu sebuah konsep 

terpadu dan komprehensif dalam 

pengelolaan dalam lingkungan hidup, 

yang bermakna adanya dan 

berfungsinya dengan baik beberapa 

perangkat kelembagaan pengelola 

lingkungan sedemikian rupa, sehingga 

memberi kemungkinan kepentingan 

masyarakat dan lingkungan hidup bisa 

terjamin dengan baik 

Lembaga yang memiliki posisi 

strategis untuk menciptakan Good 

environmental governance adalah 

lembaga perwakilan rakyat. Sebagai 

implementasi dari Good Environmental 

Governance pemerintah melakukan 

pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan (Sustainable 

Development). 

Pengertian dari Sustainable 

Development ialah pembangunan yang 

menjamin keperluan hidup manusia 

dimasa kini dengan tetap menyediakan 

bahan bagi kepentingan generasi 

mendatang 

Hukum lingkungan merupakan 

bidang ilmu yang masih muda yang 

perkembangannya baru terjadi pada 

beberapa dasawarsa terakhir ini dan 

apabila dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

berbagai aspek lingkungan, maka 

panjang atau pendeknya sejarah tentang 

peraturan tersebut tergantung dari pada 

apa yang dipandang sebagai perhatian 

terhadap lingkungan (environmental 

concern). 

 

Hukum lingkungan pada 

hakekatnya ialah untuk mengatasi 

masalah pencemaran dan perusakan 
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lingkungan akibat tingkah laku manusia 

dengan segala aktivitasnya yang berupa 

pembangunan serta teknologinya.  

Jika daya tampung lingkungan di 

lampaui oleh  struktur dan fungsi dasar 

ekosistem maka penunjang kehidupan 

akan rusak dan keberlanjutan fungsi 

lingkungan hidup akan terganggu 

Pencemaran lingkungan dalam 

UUPPLH Pasal 1 ayat (12) adalah 

masuknya atau dimasukannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

dengan peruntukkannya, sedangkan pada 

Pasal 1 ayat (7) UUPPLH memberikan 

pengertian bahwa : 

“Perusakan lingkungan hidup 

adalah tindakan yang menimbulkan 

perubahan langsung terhadap sifat 

fisik dan/ atau hayati yang 

mengakibatkan lingkungn hidup 

tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan 

berkelanjutan”. 
 

Dimasa pembangunan industri seperti 

sekarang yang mengutamakan pertumbuhan 

industri secara besar-besaran ternyata 

mengakibatkan turunnya kesadaran akan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

sehingga sangat merugikan manusia baik itu 

secara langsung 
 

maupun tidak langsung. Adapun 

kerugian      secara     langsung      dapat  

dirasakan oleh manusia secara cepat,  

sedangkan kerugian secara tidak langsung 

adalah lingkungan menjadi rusak sehingga 

daya dukung alam terhadap kelangsungan 

hidup manusia menjadi berkurang 

Instrumen yang sangat penting pada 

pembangunan industri di Indonesia untuk 

pencegahan  kerusakan dan pencemaran 

lingkungan adalah analisis mengenai 

dampak lingkungan untuk menunjang 

pembangunan berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan aspek manfaat 

(dampak positif) dan risiko lingkungan 

(dampak negatif). Salah satu upaya untuk 

mencegah adanya pencemaran lingkungan  

dalam pembangunan adalah dengan 

menggunakan penerapan prinsip hukum 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan 

konsisten dalam dinamika kegiatan usaha di 

Indonesia  

Terkait terjadinya peningkatan 

pencemaran di Sungai Ciujung, 

dilaksanakan Rapat Kerja dan Rapat dengar 

pendapat antara komisi VII DPR, Bupati 

Serang dan Pimpinan PT. IKPP Serang pada 

tanggal 12 Juli 2011, dimana hasil 

kesimpulan rapat tersebut menyatakan 

bahwa izin pembuangan limbah cair telah 

berakhir pada 31 Maret 2011 dan belum 

diperpanjang oleh pemerintah Kabupaten 

Serang maka kegiatan pembuangan tidak 

memiliki izin dan melanggar peraturan 

perundang-undangan dibidang pengelolaan 

lingkungan.  
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Walaupun telah dilakukan upaya audit 

lingkungan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup (KLH) pada tanggal 15 Oktober 2012 

serta diterbitkannya surat Nomor B-4809/ 

MENLH/ PDAL/ 04/ 2013, atas tindak 

lanjut audit lingkungan pada 29 April 2013 

namun indikasi adanya pencemaran limbah 

cair disungai Ciujung masih saja terjadi 

hingga saat ini. 

Untuk terpeliharanya lingkungan 

dalam hal pengelolaan lingkungan secara 

baik, maka perlu dilakukan pemantauan 

terhadap lingkungan terutama mengenai 

limbah-limbah pabrik perlu dilakukan 

secara terkordinir dan terpadu dengan dinas/ 

instansi terkait. Di sinilah arti penting 

penegakkan hukum lingkungan harus 

diterapkan dengan baik. 

 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

penulis kemukakan pada latar belakang 

masalah tersebut maka penulis mencoba 

merumuskan beberapa pokok permasalahan 

yang bersifat abstrak teoretik sebagai 

berikut : 

1. Limbah apa sajakah yang dihasilkan 

PT Indah Kiat Pulp & Paper dalam 

produksi kertas yang berdampak 

negatif terhadap lingkungan? 

2. Tindakan apakah yang dilakukan 

PT. Indah Kiat dalam hal 

pengelolaan limbah? 

3. Bagaimanakah peranan pemerintah 

dalam pengawasan dan penegakkan 

hukum lingkungan? 

 

III.  Studi Pustaka dan Analisis 

1. Limbah Industri Kertas PT Indah 

Kiat Pulp & Paper yang 

Berdampak Negatif Terhadap 

Lingkungan 

Pembangunan nasional harus memberi 

manfaat sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan rakyat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur  

di dalam negara republik indonesia, 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 
 

Pelaksanaan pembangunan itu sendiri 

harus diselenggarakan berdasarkan prinsip 

demokrasi ekonomi, agar dapat 

mewujudkan kepentingan nasional melalui 

kerjasama seluruh stakeholder dan elemen 

bangsa. 

Tujuan utama pembangunan industri 

seharusnya bermuara pada segala upaya 

mewujudkan tatanan ekonomi yang 

berpihak kepada masyarakat untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran bukan 

untuk kepentingan individu atau golongan, 

apalagi sampai mengorbankan hak asasi 

masyarakat dalam penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan hidup masyarakat, hal ini 

tertuang dalam undang-undang dasar 1945 

terutama pada pembukaan alenia ke-4 

Bahkan mendapatkan lingkungan yang 

sehat merupakan hak asasi setiap  orang, 

juga merupakan amanat Undang-Undang 
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Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

terutama dalam Pasal 28H ayat (1) yang 

menegaskan “Setiap orang berhak untuk 

hidup sejahtera lahir bathin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sebagai hak asasi”.  

Pengaturan hak asasi ini berkorelasi 

dengan hak masyarakat akan air bersih 

seperti yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 

Pasal 30 bahwa setiap orang mempunyai 

hak yang sama atas kualitas air yang baik, 

untuk mendapatkan informasi mengenai 

status mutu air hak untuk berperan serta 

dalam rangka pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air sesuai 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 

2009, terdapat 5 (lima) katagori hak yang 

diberikan kepada setiap orang, yaitu :  

1. Setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan 

sehat sebagai bagian dari Hak 

Asasi Manusia. 

2. Setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan 

lingkungan hidup, akses 

informasi, akses partisipasi, dan 

akses keadilan dalam memenuhi 

hak atas lingkungan hidup yang 

baik sehat. 

3. Setiap orang berhak 

mengajukan usul dan/ atau 

keberatan terhadap rencana 

usaha dan/ atau kegiatan yang 

diperkirakan dapat 

menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup. 

4. Setiap orang berhak untuk 

berperan dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan 

hidup sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Setiap orang berhak melakukan 

pengaduan akibat dugaan 

pencemaran, dan/ atau 

perusakan lingkungan hidup 

 
 

Dengan adanya penegasan dari 

ketentuan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan UUPPLH, maka 

hak setiap orang tersebut menjadi landasan 

yuridis konstitusional, tentang hak rakyat 

atas lingkungan hidup sebagai bagian dari 

hak asasi yang wajib diberikan oleh negara. 

Tujuan diadakannya industrialisasi 

dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu 

pembangunan industri yang maju 

diwujudkan melalui penguatan struktur 

industri yang mandiri, sehat dan berdaya 

saing, dengan menggunakan sumber daya 

secara optional dan efisien, serta 

mendorong perkembangan ekonomi untuk 

menjaga keseimbangan ekonomi secara 

nasional berdasarkan kerakyatan, keadilan 

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan 

mengutamakan kepentingan nasional. 

Strategi industrialisasi yang dibuat oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

adalah langkah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat, namun hakekat 

industrialisasi pada kenyataannya tidak 

terorganisir dengan baik, pengelolaan 
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limbah industri yang tidak terkendali 

dengan baik sudah pasti menimbulkan 

pencemaran lingkungan. Kandungan 

limbah industri pulp dan kertas pada proses 

yang disebut pemutihan (bleacing) 

memakai Chlorin, dan akhirnya muncullah 

AOH, Dioxin dan Furans sebagai bahan 

pemutih, yang dapat membahayakan 

lingkungan 

Perkembangan industri pulp and paper 

secara terintegrasi maupun secara terpisah 

di Indonesia berkembang dengan sangat 

pesat. Perkembangan industri pulp dan 

kertas tersebut tentunya juga diwarnai 

dengan berbagai permasalahan lingkungan 

yang menyertainya, antara lain kerusakan 

hutan sebagai akibat penggunaan lahan 

untuk tanaman hutan produksi yang 

merupakan pemasuk bahan baku dari 

kegiatan pulp dan kertas, terganggunya 

keanekaragaman hayati, terganggunya 

keseimbangan ketersediaan air dan 

pencemaran air, serta pencemaran lahan dan 

udara.  

Potensi air limbah yang dihasil dari 

kegiatan pulp dan kertas antara lain berasal 

dari kegiatan utama dan kegiatan 

penunjang. Air limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan utama pulp dan kertas potensial 

mengandung bahan pencemar antara lain 

seperti BOD dengan nilai yang tinggi, TSS, 

COD, senyawa mengandung clorin 

termasuk di dalamnya adalah ekses dari 

munculnya dioxin dan furans, AOX, 

Karbon Disulfida, VOC. Air limbah industri 

pulp dan kertas juga potensial menghasilkan 

nitrogen dan senyawa phosphourus yang 

berasal dari bahan bakunya berupa kayu 

Pembangunan industri selain 

berdampak pada meningkatkan 

perekonomian di Kabupaten Serang juga 

berdampak buruk pada kelangsungan fungsi 

sungai Ciujung karena sebagian besar 

masyarakat di sepanjang sungai Ciujung 

masih memanfaatkan sungai sebagai 

sumber air bersih dalam kehidupan sehari-

hari seperti mandi, mencuci pakaian 

maupun peralatan dapur, bahkan 

membersihkan kendaraan dan memandikan 

ternaknya. Apabila tidak ada usaha 

pencegahan dan pengendalian 

dikhawatirkan pencemaran dan sedimentasi 

akan terus berlangsung yang selanjutnya 

akan berpengaruh pada kelangsungan 

fungsi sungai. Pencemaran yang nyata 

terjadi di Sungai Ciujung yang hampir sama 

dengan sungai lain di Indonesia yaitu 

masalah pencemaran, penurunan kualitas air 

sungai, penurunan debit air terutama pada 

musim kemarau dan pendangkalan sungai. 

 

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 

Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah dan 

PP No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air, dimana pengelolaan Sungai Ciujung 

merupakan kewenangan pusat, karena 
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Sungai Ciujung merupakan sungai lintas 

propinsi sedangkan Daya Tampung Beban 

Pencemaran (DTBP) Sungai Ciujung 

mengacu pada KepMen LH No. 110 Tahun 

2003, tentang Pedoman Penetapan Daya 

Tampung Beban Pencemaran pada Sumber 

Air dan PerMen Negara LH No. 1 Tahun 

2010, tentang Tata Laksana Pengendalian 

Pencemaran Air. 

Sehubungan dengan belum 

ditetapkannya kelas sungai Ciujung, maka 

air sungai Ciujung mengacu pada kriteria 

mutu air sungai kelas dua. Kelas dua, yaitu 

air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk prasarana/ sarana rekreasi air, 

pembudidayaan, ikan air tawar, peternakan, 

air untuk mengairi tanaman dan/ atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

Pada prinsipnya pengelolaan limbah 

industri tidak boleh terakumulasi di alam, 

agar tidak mengganggu siklus kehidupan 

dan pembuangan limbah industri harus 

dibatasi pada tingkat yang tidak melebihi 

daya dukung lingkungan untuk menyerap 

pencemaran dan sistem tertutup 

penggunaan materi seperti, daur ulang dan 

pengomposan harus dimaksimalkan agar 

tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 

Untuk mengurangi potensi pencemaran 

maka pelaku usaha diharapkan dapat 

mengelola limbah buangan hasil 

produksinya dengan menggunakan 

teknologi yang lebih baik, salah satu 

caranya dengan menerapkan 3R (Reuse, 

Recycle, Recovery) agar dapat menjamin 

tercapainya kinerja penataan serta 

pengoperasian industri pulp dan kertas yang 

ramah lingkungan 

Pelaku usaha yang hanya berorientasi 

ekonomi untuk memperoleh keuntungan 

dengan merusak lingkungan harus 

dihentikan atas prinsip sumber daya yang 

sekarang adalah titipan generasi yang akan 

datang kepada generasi sekarang. 

Kerusakan lingkungan dan turunya kualitas 

sumber daya alam merupakan akibat dari 

praktek penyelenggaraan Corporate 

Governance yang tidak memenuhi standar 

pengelolaan suatu perusahaan. Dengan 

meningkatkan tingkat pendidikan dan 

keterbukaan informasi maka telah 

mendorong kesadaran masyarakat terhadap 

tuntutan hak dan kewajiban atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 

2. Pengelolaan Limbah Oleh PT Indah 

Kiat Pulp & Paper Tbk 

Kegiatan utama PT Indah Kiat Pulp  & 

Papper Tbk Serang Mill (PT IKPP) berupa 

Paper Machine (PM) yang terdiri dari 7 

(tujuh) unit dengan kapasitas rata-rata ± 320 

ton /hari yang dilengkapi dengan sarana 

pendukung mulai dari bahan baku utama 

(waste paper and pulp) dan bahan penolong 

sampai menjadi produk kertas berupa white 
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kraft, duplex, ML-Ivory dan triplex. Limbah 

yang dihasilkan oleh PT IKPP ada 3 (tiga) 

yaitu limbah cair, padat dan udara, dimana 

limbah padat dihasilkan dari proses 

produksi, PT. IKPP Serang, menfaatkan 

sludge sebagai campuran bahan baku di 

proses produksi 

PT Indah Kiat Pulp & Paper telah 

melaksanakan berbagai upaya dalam rangka 

pengendalian pencemaran air dan udara 

baik dengan menggunakan teknologi untuk 

mengurangi potensi pencemaran maupun 

dengan menggunakan teknologi untuk 

mengurangi potensi air limbah. PT IKPP 

mengakui bahwa dalam pengolahan air 

limbah terkendala oleh biaya pengelolaan 

limbah yang mahal akan tetapi PT IKPP 

berusaha untuk menyesuaikan effluent yang 

dibuang ke lingkungan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

Berkenaan dengan pembuangan air 

limbah, penanggungjawab usaha dan/ atau 

kegiatan wajib memiliki izin sebagaimana 

dimandatkan dalam Pasal 41 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air yang 

menyebutkan bahwa: 

“Setiap usaha dan atau kegiatan 

yang membuang air limbah ke air 

atau sumber air wajib mendapat izin 

tertulis dari Bupati/Walikota” 
 

Pemanfaatan teknologi industri kertas 

dalam pengolahan dan pembuangan limbah 

harus memperhatikan hak atas lingkungan 

hidup dan dapat menyesuaikan dengan 

karakteristik keadaan sungai dengan tidak 

melanggar atau merugikan pihak lain. 

Pengembangan teknologi dalam upaya 

untuk menghasilkan penemuan baru sebagai 

langkah pengolahan limbah industri kertas 

sangat dibutuhkan mengingat keadaan 

sungai Ciujung yang sudah tidak memiliki 

cukup daya tampung beban pembuangan 

limbah yang telah lama dikeluhkan oleh 

masyarakat sekitar. 

 

Adanya audit lingkungan wajib yang 

dilaksanakan pada tahun 2012 merupakan 

bukti dari pencemaran yang terjadi di sungai 

Ciujung, turunnya kualitas sungai Ciujung 

selama musim kemarau yang menimbulkan 

air sungai menjadi hitam dan berbau di 

sepanjang sungai Ciujung dari outfall air 

limbah PT IKPP Serang sampai ke hilir 

sungai. 

Hasil audit lingkungan wajib bagi PT 

IKPP yang menemukan bahwa sungai 

Ciujung tercemar dari adanya limbah 

domestik, peternakan dan juga limbah 

industri. PT IKPP merupakan perusahaan 

yang berkontribusi mencemari sungai 

Ciujung 83,92 %. Pasal 4 KepMen LH No. 

30 Tahun 2001, menjadi dasar dari 

dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit 

lingkungan yang diwajibkan terhadap 

penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan 
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terhadap peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup 

adalah ketidakpatuhan pelaku usaha. 

Dengan tingginya kontribusi pencemaran 

air sungai Ciujung dari kegiatan produksi 

PT IKPP membuktikan bahwa pengelolaan 

limbah yang dilakukan oleh PT IKPP belum 

berbanding lurus dengan besarnya produksi 

yang dihasilkan, karena semakin besar 

produksi pasti akan menghasilkan limbah 

yang lebih banyak 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 13 Tahun 2001, tentang 

Pengendalian Limbah Pasal 24, pengelolaan 

lingkungan hidup oleh orang atau badan 

yang melakukan usaha atau kegiatan 

dilaksanakan sebelum kegiatan 

dilaksanakan dengan menganalisa dampak 

yang timbul dari kegiatan yang akan 

dilakukan sehingga dapat diperkirakan 

bentuk pengelolaan dan pemantauan 

terhadap dampak tersebut, analisa tersebut 

dibukukan dalam dokumen Amdal atau 

UKL/UPL sebagai acuan bagi pelaksana 

dalam pengelolaan lingkungan dan pada 

saat kegiatan dengan penataan lingkungan 

kegiatan, pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kebutuhan kegiatan secara 

bijakasana, pengendalian dampak 

lingkungan melalui pengelolaan limbah 

dengan penyediaan fasilitas pengolah 

limbah dan fasilitas pemantau limbah. 

Terdapat 7 bukti-bukti ketidaktaatan 

PT IKPP yang menghasilkan rekomendasi 

yang harus segera dilaksanakan, namun 

berdasarkan bukti-bukti penelitian di KLH 

& Kehutanan maupun BLH Kabupaten 

Serang, terbukti bahwa tingkat ketaatan PT 

IKPP dalam pelaksanaan rekomendasi audit 

lingkungan wajib tidak dilaksanakan tepat 

pada waktu yang telah diberikan 

Pemulihan fungsi lingkungan hidup 

dilakukan dengan tahapan penghentian 

sumber pencemaran dan pembersihan unsur 

pencemar; remediasi,  rehabilitasi, restorasi 

dan/ atau cara lain yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Mengenai penyebab dilaksanakannya 

audit lingkungan wajib menurut KLH yaitu 

adanya bukti pelanggaran izin pembuangan 

limbah sedangkan menurut BLH Kabupaten 

Serang yang melatar belakangi audit 

lingkungan tersebut yaitu, pelanggaran baku 

mutu pengolahan air limbah yang selalu 

melebihi disaat pengawas melakukan 

pengawasan rutin akan tetapi dalam laporan 

rutin berupa RKL dan RPL yang dibuat oleh 

PT IKPP selalu memenuhi baku mutu, 

untuk mendorong pembuktian tersebut BLH 

sengaja menahan dikeluarkannya izin 

pembuangan limbah, agar terbukti bahwa 

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT 

IKPP  
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan KLH maupun BLH terbukti bahwa 

PT IKPP selama diawasi oleh KLH dan 

BLH tidak sepenuhnya taat, 

ketidaktaatannya bisa dilihat dari laporan 

RKL-RPL maupun laporan pelaksanaan ijin 

pembuangan limbah cair yang selalu 

memenuhi baku mutu, namun pada saat 

dilakukan ternyata melebihi baku mutu 

yang telah ditetapkan.  

Apabila ongkos pemulihan lingkungan 

hidup dianggap mahal, maka perlu 

dipikirkan pemindahan lokasi industri ke 

kawasan yang diperuntukkan bagi aktifitas 

industri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009, tentang Perlindungan Pengelolaan 

lingkungan menetapkan mandat-mandat 

bagi setiap orang dan/atau 

penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan 

untuk melakukan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup termasuk 

pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan.  

 

Mandat yang ditetapkan terhadap 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 

yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan pengendalian pencemaran air dan 

udara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009, tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup juga 

memberikan madat tentang penerapan saksi 

administrasi, pidana, dan penyelesaian 

sengketa atas ketidaktaatan terhadap 

mandat tersebut. 

Titik buangan yang menjadi dasar 

penetapan Titik Penaatan tidak hanya titik 

buangan outlet Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah (IPAL) yang tertuang dalam izin 

pembuangan air limbah, namun juga 

termasuk titik buangan outlet Instalasi 

Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang 

belum/ tidak tertuang dalam izin 

pembuangan air limbah (IPLC), outlet 

buangan air limbah tanpa pengelolaan 

(bypass), saluran pengenceran, dan/atau 

outlet buangan limbah padat dan atau gas ke 

dalam air dan/atau sumber air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air.  

Outlet buangan air limbah selain yang 

disebut dalam IPLC merupakan kunci 

penetapan ketidaktaatan terhadap Titik 

Penaatan pada penanggungjawab usaha dan 

atau kegiatan industri pulp dan kertas yang 

diawasi Izin Pembuangan Air Limbah 

(IPLC) atau Izin Pemanfaatan Air Limbah 

menjadi persyaratan wajib yang harus 

dimiliki oleh penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan industri pulp dan kertas. 

Terkait dengan laporan RKL/ RPL 

yang dilakukan oleh PT IKPP yang selalu 

memenuhi baku mutu, merupakan 

pelanggaran Pasal 69 huruf j UUPPLH 
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yaitu, sama dengan memberikan informasi 

palsu, menyesatkan, menghilangkan 

informasi, merusak informasi, atau 

memberikan keterangan yang tidak benar. 

Bila pemerintah menganggap bahwa 

PT IKPP tidak sanggup untuk 

melaksanakan rekomendasi audit yang 

merupakan paksaan pemerintah  sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya 

pencemaran yang berdampak luas bagi 

lingkungan maka PT IKPP dapat dikenai 

Pasal 81 UUPPLH yaitu setiap penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

melaksanakan paksaan pemerintah dapat 

dikenai denda atas setiap keterlambatan 

pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 

Pemberian sanksi administratif bagi PT 

IKPP hendaknya lebih menekankan pada 

biaya pemulihan lingkungan. 

3. Peranan Pemerintah  dalam 

Pengawasan dan Pengelolaan Limbah 

Industri Kertas dalam Penegakan 

Hukum Lingkungan 

Tujuan negara Indonesia untuk 

“melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia” 

dalam menyelenggarakan perlindungan 

terhadap lingkungan hidup agar 

lingkungan hidup tetap dapat menjadi 

sumber penunjang kehidupan setiap 

warga negara hendaknya menjadikan 

negara/ pemerintah sebagai “penjaga” 

atau “wali”. 

Pemerintah harus aktif melindungi hak 

rakyat, apalagi hak untuk mendapatkan air 

bersih merupakan hak asasi setiap warga 

negara karena pemeliharaan lingkungan 

hidup merupakan “common property” atau 

“public domein” yang menjadi kewajiban 

negara, pemerintah dan para pemangku 

kepentingan dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan. 

Menurut Siti Sundari Rangkuti yang 

menganut pendapat A.V. van den Berg 

bahwa pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia berhadapan dengan hukum 

sebagai sarana kepentingan lingkungan 

yang bermacam-macam dapat dibedakan 

bagian-bagian dalam hukum lingkungan 

yaitu : 

1) Hukum Bencana 

(rampenrecht); 

2) Hukum Kesehatan Lingkungan 

(milieuhygienerecht); 

3) Hukum tentang Sumber Daya 

Alam atau Konservasi (Recht 

betreffende natuurlijkerijk 

dommen); 

4) Hukum Tata Ruang (Recht 

betreffende de verdelling van 

het ruimtegebruik); 

5) Hukum Perlindungan 

Lingkungan 

(milieubeschermingsrecht). 

6)  Good Environmental 

Governance  ini diharapkan 
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dapat menuntun terciptanya 

pelestarian lingkungan dan 

dapat menumbuhkan kesadaran 

bagi para pemangku 

kewenangan, sebagai cikal 

bakal pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan yang diterapkan 

pada setiap sektor 

pembangunan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup 

dewasa ini. 

Peraturan perundangan yang menjadi acuan 

untuk pelaksanan pengawasan penaatan 

dalam pengendalian pencemaran air dan 

udara dari industri pulp dan kertas telah 

ditetapkan sejak penetapan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang selanjutnya saat ini 

 

telah disempurnakan dengan penetapan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 

tentang Perlindungan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Sedangkan Baku Mutu 

Air Limbah dan Emisi serta persyaratan 

teknisnya secara nasional ditetapkan dalam 

peraturan organik (turunan) dari Undang-

undang tersebut. 

Pemerintah telah menetapkan 

pengaturan pengendalian pencemaran 

lingkungan dari kegiatan pulp dan kertas 

mulai dari kewajiban untuk melakukan 

kajian dampak lingkungan dalam bentuk 

AMDAL atau UKL dan UPL sesuai dengan 

tingkat kapasitas industrinya, perizinan 

pembuangan air limbah yang dihasilkan 

yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi 

yang tertuang dalam dokumen kajian 

dampak lingkungannya, dan persyaratan 

teknis yang harus dipenuhi dalam serta 

larangan yang harus dihindari. 

 

Standarisasi pelaksanaan pengawasan 

terhadap industri pulp dan kertas baik yang 

dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan 

standar prosedur dan kriteria yang berlaku 

dalam pengawasan, maka perlu disusun 

panduan pelaksanaan pengawasan pada 

industri pulp dan kertas. 

Panduan tersebut dimaksudkan untuk 

mempermudah bagi Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan/ atau Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam 

melaksanakan serta mengidentifikasi 

kinerja penaatan pengelolaan lingkungan 

industri pulp dan kertas, baik untuk 

persyaratan pengendalian pencemaran air 

dan pengendalian pencemaran udara. 

Panduan tersebut meliputi : 

a) mengidentifikasi penaatan 

terhadap persyaratan dalam 

dokumen pengelolaan 

lingkungan. 

b) mengidentifikasi penaatan 

terhadap persyaratan 

pengendalian pencemaran air 

yang antara lain seperti 
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mengidentifikasi bahwa air 

limbah yang dihasilkan dari 

seluruh unit kegiatan utama 

maupun utiliotas telah diolah 

di unit pengelolaan air limbah 

(IPAL) sehingga tidak ada air 

limbah yang dibuang langsung 

ke lingkungan, 

mengidentifikasi kesesuaian 

water & wastewater balance 

sehingga dapat diketahui 

bahwa seluruh air limbah 

dikelola di IPAL, 

mengidentifikasi ada atau 

tidaknya kebocoran IPAL, 

mengidentifikasi ketaatan 

terhadap pelaksanaan 

swapantau dan pelaporan. 

c) mengidentifikasi penaatan 

terhadap persyaratan dalam 

pengendalian pencemaran 

udara antara lain bahwa 

seluruh unit penghasil emisi 

udara telah dilengkapi dengan 

alat pengendali pencemaran 

udara yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan, 

mengidenti-fikasi kinerja dan 

mekanisme pelaporan 

Continuous Emission 

Monitoring (CEM), kinerja 

pengelolaan fugitive emission 

yang potensial timbul pada 

industri pulp dan kertas. 

Untuk kinerja penaatan serta 

pengoperasian industri pulp dan kertas yang 

ramah lingkungan maka pelaksanaan 

pengawasan harus dilaksanakan secara rutin 

baik oleh Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup 

maupun Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup Daerah di Instansi Lingkungan di 

Kabupaten dan/atau Kota.  

Pasal 115 Undang-undang No. 32 

Tahun 2009, mengenakan saksi pidana bagi 

penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan 

yang mencegah dan menggagalkan 

pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau 

penyidikan lingkungan. Pasal ini menjadi 

acuan yang kuat bagi Pejabat Pengawas 

Lingkungan untuk bersikap tegas apabila 

mendapatkan penolakan penanggungjawab 

usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan 

pengawasan pada unit kegiatannya. 

Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC) 

yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota pada 

industri pulp dan kertas menjadi acuan bagi 

pengawas dalam mengidentifikasi 

persyaratan teknis dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh pemegang izin. 

Persyaratan teknis dan kewajiban tersebut 

dituangkan dalam IPLC dan tidak dapat 

bertentangan dengan peraturan acuannya.  

Persyaratan teknis wajib dituangkan 

dalam izin pembuangan air limbah adalah 
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persyaratan teknis yang dimandatkan dalam 

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 82 Tahun 2001, dan diperjelas 

dalam Pasal 6 pada Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/ 

MENLH/ 10/ 1995. 

Standarisasi pelaksanaan pengawasan 

terhadap industri pulp dan kerta baik yang 

dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup harus sesuai dengan 

standar prosedur dan kriteria yang berlaku 

dalam pengawasan, maka perlu disusun 

panduan pelaksanaan pengawasan pada 

industri pulp dan kertas. Panduan tersebut 

dimaksudkan untuk mempermudah bagi 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/ 

atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

Daerah dalam melaksanakan serta 

mengidentifikasi kinerja penaatan 

pengelolaan lingkungan industri pulp dan 

kertas, baik untuk persyaratan pengendalian 

pencemaran air dan pengendalian 

pencemaran udara. Panduan pengawasan 

sekurang-kurangnya memuat panduan 

untuk : 

a. mengidentifikasi penaatan 

terhadap persyaratan dalam 

dokumen pengelolaan 

lingkungannya 

b. mengidentifikasi penaatan 

terhadap persyaratan 

pengendalian pencemaran air 

yang antara lain seperti 

mengidentifikasi bahwa air 

limbah yang dihasilkan dari 

seluruh unit kegiatan utama 

maupun utilitas telah diolah di 

unit pengelolaan air limbah 

(IPAL) sehingga tidak ada air 

limbah yang dibuang langsung 

ke lingkungan, 

mengidentifikasi kesesuaian 

water & waste water balance 

sehingga dapat diketahui 

bahwa seluruh air limbah 

dikelola di IPAL, 

mengidentifikasi ada atau 

tidaknya kebocoran IPAL, 

mengidentifikasi ketaatan 

terhadap pelaksanaan 

swapantau dan pelaporannya, 

dll 

mengidentifikasi penaatan 

terhadap persyaratan dalam 

pengendalian pencemaran 

udara antara lain bahwa 

seluruh unit penghasil emisi 

udara telah dilengkapi dengan 

alat pengendali pencemaran 

udara yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan, 

mengidenti-fikasi kinerja dan 

mekanisme pelaporan 

Continuous 

 

c. Emission Monitoring (CEM), 

kinerja pengelolaan fugitive 
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emission yang potensial timbul 

pada industri pulp dan kertas. 

Perangkat pemerintah sudah 

banyak membuat kebijakan selama 

reformasi ini, terutama dengan lahirnya 

sejumlah ketentuan perundang-undangan 

yang berimplikasi kuat terhadap 

pengelolaan lingkungan, akan tetapi semua 

capaian dalam konsep perbaikan tersebut 

tidak akan ada artinya jika pada 

pelaksanaannya bertentangan dengan 

konsep pembangunan berkelanjutan. 

Peran serta masyakat  dalam 

pengawasan lingkungan hidup antara lain 

untuk pemberian masukan atau informasi 

kepada pemerintah, partisipasi sebagai 

media pemecah konflik, Partisipasi sebagai 

sebuah strategi, yakni sebagai wujud dalam 

mendemokratisasikan pengambilan 

keputusan dan Partisipasi sebagai media 

komunikasi sosial. 

Implementasi dari pelaksanaan hak-

hak yang diberikan oleh negara kepada 

masyarakat melalui diberikannya informasi 

dan edukasi tentang lingkungan hidup oleh 

negara sampai dengan saat ini masih belum 

berjalan dengan baik, hal ini penulis 

temukan berdasarkan fakta dilapangan saat 

penulis mewawancarai kepala BLH 

Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut Bapak Kustaman 

menjelaskan tentang keterbukaan informasi 

hanya sebatas bila ada masyarakat yang 

menanyakan langsung ke BLH saja, padahal 

keterbukaan informasi tersebut sangat 

penting agar masyarakat mengetahui dan 

dapat berperan serta dalam pengawasan. 

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk 

memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan 

penanggung jawab kegiatan dan/ atau usaha 

terhadap ketentuan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan masalah lingkungan 

hidup termasuk di dalamnya pengawasan 

terhadap ketaatan yang diatur dalam 

perizinan maupun dalam dokumen Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 

Pengawasan dilakukan antara lain melalui 

audit, inspeksi, pengamatan intensif 

(surveillance) atau pemantauan 

(monitoring). Pengawasan lingkungan ini 

merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mengetahui ketaatan penanggung jawab 

usaha. Pengawasan rutin dilakukan secara 

kontinyu dengan interval waktu tertentu 

atau berkala (misal: dilakukan setiap satu 

bulan sekali pada akhir bulan) dan 

pengawasan yang bersifat mendadak 

(incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu 

Pengawasan yang bersifat rutin 

dilakukan pada dilakukan setiap saat 

tergantung kebutuhan, misalnya pada jam 

dini hari tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada pihak penanggung jawab 
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usaha atau kegiatan kondisi kegiatan dan/ 

atau usaha yang sudah stabil, sedangkan 

Sidak dilakukan pada kegiatan dan/ atau 

usaha yang sedang bermasalah (ada kasus 

lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap 

saat tergantung kebutuhan, misalnya pada 

jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada pihak penanggung jawab 

usaha atau kegiatan. 

Kegiatan Pengawasan berdasarkan 

Lampiran VI Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010, 

tentang Tata Laksana Pengendalian 

Pencemaran Air menyebutkan terdiri dari 

kegiatan pra pengawasan, kegiatan 

pengawasan, kegiatan pengawasan 

lapangan dan kegiatan pasca pengawasan. 

Keterbatasan pengawas lingkungan 

pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Banten yang hampir 600 perusahaan dengan 

hanya 5 orang pengawas sudah tentu 

hasilnya tidak akan maksimal. Untuk 

menjamin tercapainya kinerja penaatan 

serta pengoperasian industri pulp dan kertas 

yang ramah lingkungan maka pelaksanaan 

pengawasan harus dilaksanakan secara 

rutin. 

Dalam upaya pencegahan pencemaran 

lingkungan secara nasional Pemerintah 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup & 

Kehutanan mempunyai program PROPER 

yang merupakan program unggulan dalam 

kegiatan pengawasan dan pemberian 

insentif dan/ atau disinsentif kepada 

penanggung jawab usaha dan/ atau 

kegiatan. 

Wacana pembuangan limbah PT Indah 

Kiat Pulp & Paper Tbk oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup ke laut, bukan solusi 

yang tepat karena laut juga memiliki 

kehidupan biota air yang harus dilestarikan. 

Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan (PROPER) merupakan salah 

satu upaya Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup untuk mendorong 

penaatan perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup melalui instrumen 

informasi untuk menerapkan produksi 

bersih (cleaner production). 

Dalam menjalankan program PROPER 

pemerintah pusat berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah, begitupula dalam hal 

pengawasannya. Adanya program PROPER 

untuk kinerja perusahaan tidak selalu 

berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan 

masih adanya pelanggaran bagi perusahaan 

yang telah diberikan PROPER biru oleh 

KLH. 

Menteri dapat menerapkan sanksi 

administratif terhadap penanggung jawab 

usaha dan/ atau kegiatan jika pemerintah 

menganggap pemerintah daerah secara 

sengaja tidak menerapkan sanksi 

administratif terhadap pelanggaran yang 

serius dibidang  perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 77 
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UUPPLH). Penjatuhan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 

UUPPLH tidak membebaskan 

penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan 

dari tanggungjawab pemulihan  dan pidana 

(Pasal 78 UUPPLH). 

Hakekat hukum lingkungan harus 

meliputi pengaturan dan penetapan tindakan 

yang potensial membahayakan lingkungan, 

penggunaan teknologi yang ramah 

lingkungan, menetapkan informasi 

lingkungan yang akurat dan menetapkan 

ganti kerugian atas kerugian yang diderita 

oleh setiap orang. Untuk kepastian hukum 

maka pertanggungjawaban secara strict 

liability dapat diterapkan pada industri 

kertas yang melakukan pencemaran dan 

merugikan masyarakat tanpa harus 

membebani masyarakat dengan kewajiban 

pembuktian pelanggaran yang dilakukan 

perusahaan. 

Hak atas informasi lingkungan hidup 

akan meningkatkan nilai dan efektifitas 

peran serta dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, disamping akan membuka peluang 

bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan 

haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat, sedangkan penetapan ganti kerugian 

oleh pemerintah kepada perusahaan yang 

melakukan pencemaran merupakan 

tindakan nyata dalam penegakan hukum 

lingkungan yang berorientasi pada 

kelestarian fungsi lingkungan. 

Keterbukaan informasi  di bidang 

penegakkan hukum (law enforcement) 

sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial 

terhadap proses penegakan hukum  agar 

perilaku penegak hukum menjadi lebih baik 

dalam menyelesaikan berbagai kasus 

permasalahan lingkungan. 

 

IV. Kesimpulan dan Saran 

1. Limbah yang dihasilkan oleh PT 

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

berasal dari adanya kegiatan 

produksi dan kegiatan sampingan 

dari pembuatan kertas, dari kegiatan 

tersebut menghasilkan limbah cair, 

padat dan limbah udara/ emisi. 

Limbah cair (white water) dan 

limbah padat (slude) yang 

merupakan limbah B3 jika tidak 

diolah dengan baik dan sesuai 

dengan baku mutu akan berdampak 

buruk bagi kelangsungan sungai 

Ciujung dan biota air, begitu juga 

bagi masyarakat sepanjang bantaran 

sungai Ciujung yang masih 

menggunakan air sungai Ciujung 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

sedangkan untuk limbah emisi dari 

pembakaran plastik sendiri akan 

mencemari udara dengan gas 

beracun. 

 

2. Pengelolaan limbah cair dari sisa 

proses produksi diolah dengan teknologi 
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secara fisika, kimia dan biologi yang 

berfungsi untuk menghilangkan polutant  

atau partikel yang berbentuk kasar, halus 

maupun bahan organik yang terlarut 

pengelolaannya di manfaatkan kembali 

sebagai bahan baku di proses produksi dan 

sebagian dikirim ke Pihak ke 3, setelah 

diolah effluent dialirkan ke sungai Ciujung. 

Limbah padat yang dihasilkan diantaranya 

lumpur aktif (sludge) dari proses WWT 

(Waste Water Treatment), pengelolannya di 

manfaatkan kembali sebagai bahan baku di 

proses produksi dan sebagian dikirim ke 

Pihak ke 3. Fly ash dan Bottom ash dari 

Power Plant, Fly Ash dan Bottom Ash dari 

Incinerator, pengelolaannya dimanfaatkan 

oleh pihak ke 3.  Reject plastik dari bahan 

baku, pengelolaannya dibakar di 

Incinerator. Limbah udara yang  dihasilkan 

oleh Boiler dari Power Plant dan dari 

Incinerator Pengelolaannya dengan 

Scrubber dan dimonitoring dengan CEM 

(Continuous Emission Monitoring). Limbah 

cair (effluent) yang dialirkan  PT IKPP ke 

sungai Ciujung harus menyesuaikan debit 

air sungai, karena kondisi sungai Ciujung 

saat ini sudah tidak memiliki daya tampung 

yang baik. 

3. Penegakkan hukum lingkungan yang hanya 

didasari dengan adanya laporan masyarakat 

menjadi bukti bahwa pemerintah selama ini 

belum menganggap hak-hak masyarakat 

akan lingkungan yang sehat dan bersih 

bagian dari hak asasi masyarakat yang harus 

dilindungi. Pemerintah belum menjalankan 

kewajiban tentang keterbukaan informasi 

lingkungan sebagai bentuk edukasi kepada 

masyarakat agar meningkatkan kesadaran  

masyarakat untuk menjaga lingkungan 

hidup secara berkelanjutan (suistainable 

development). Pengawasan yang dilakukan 

oleh petugas pengawas hendaknya 

dilakukan dengan baik sesuai dengan 

panduan pengawasan yang sesuai dengan 

supervisi pemerintah pusat. Keterbatasan 

pengawas di  tingkat provinsi dan kebupaten 

kota yang bahkan tidak memiliki pengawas 

fungsional sudah pasti akan menghambat 

kinerja pengawasan. Diukur dari dampak 

negatif terhadap lingkungan maka industri 

kertas seharusnya menjadi prioritas utama 

yang harus perhatikan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah. Sekecil apapun 

bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh 

industri kertas dapat membahayakan 

lingkungan harus ditindak tegas, karena 

pengelolaan limbah yang tidak tepat akan 

sangat membahayakan lingkungan hidup. 

Setelah melakukan penelitian dari 

penulisan tesis ini, penulis memiliki 

beberapa saran yaitu : 

a. Berkaitan dengan daya tampung 

sungai Ciujung yang semakin 

lama semakin menurun maka 

setiap industri kertas yang 

mengalirkan effluent sisa 
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produksinya ke sungai Ciujung 

wajib menerapkan 3R (Reuse, 

Recycle, Recovery). untuk 

mengatasi persoalan 

pencemaran sungai Ciujung 

maka diperlukan adanya 

pengembangan dan 

penyempurnaan perangkat 

hukum, peraturan dan 

perundang-undangan. Prosedur 

dan koordinasi antar sektor dan 

daerah serta dukungan sumber 

daya manusia dengan 

kompetensi yang tinggi dalam 

bidang lingkungan, dilengkapi 

dengan laboratorium yang 

sesuai dengan standar agar 

effluent industri kertas dapat 

selalu di ukur dengan akurat 

yang menyesuaikan dengan 

debit sungai Ciujung dan daya 

tampung alam. 

b. Pada prinsipnya apa yang 

dilakukan PT IKPP dalam 

mengolah limbah secara fisika, 

kimia dan biologi sudah benar, 

akan tetapi pengolahan secara 

biologi harus dilengkapi dengan 

pengolahan yang menggunakan 

enzim agar sisi aktif dari limbah 

B3 bisa dihilangkan. Bila PT 

IKPP terkendala dengan biaya 

pengolahan limbah B3 yang 

mahal sebaiknya PT IKPP 

membatasi produksinya agar 

dapat menyesuaikan dengan 

daya tampung alam dan 

ekosistem untuk menjamin 

tercapainya kinerja penataan 

serta pengoperasian industri 

pulp dan kertas yang ramah 

lingkungan. 

c. Peranan pemerintah dalam 

pengawasan menjadi titik sentral 

yang sangat penting, sebagai 

guardian atau wali lingkungan 

maka pemerintah harus 

bertindak tegas kepada para 

pelaku usaha yang melakukan 

pencemaran, untuk mencapai 

tujuan tersebut maka pemerintah 

perlu menyiapkan petugas 

pengawas lingkungan yang 

berdedikasi tinggi dan 

profesional secara fungsional. 

Mental pakewuh dari KLH dan 

BLH daerah kepada industri 

harus dihilangkan, salah satu 

caranya ialah dengan pemberian 

informasi dan edukasi terhadap 

pentingnya pelestarian 

lingkungan dalam pembangunan 

harus diberikan oleh pemerintah 

kepada para stakeholder, demi 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk bersama-sama 
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mengawasi lingkungan sekitar 

untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dengan 

tindakan nyata terhadap 

pemulihan lingkungan. 
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