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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Konsep bisnis sharing economy atau bisa disebut juga collaborative 

consumption, bisa di definisikan sebagai konsep bisnis yang dapat memberikan 

akses kepada sumber daya yang dimiliki orang atau perusahaan untuk di konsumsi 

atau di manfaatkan bersama dengan pengguna atau orang lain1. Salah satu 

pemicunya adalah munculnya kesadaran akan sumber daya yang kian terbatas 

terutama oleh adanya kecenderungan untuk melakukan konsumsi secara 

berlebihan. Sharing economy bukanlah hal baru tetapi ada beberapa faktor yang 

membuatnya bangkit belakangan ini dan menjadi model bisnis yang banyak 

didukung, termasuk di Indonesia2. Pertama, akses Internet yang memberikan 

sarana untuk bertukar informasi. Kedua, perangkat mobile yang membuat 

kemudahan akses terhadap informasi itu menjadi kapan saja dan di mana saja saat 

dibutuhkan. Hal ketiga, ini bisa jadi adalah hal terpenting, kemunculan platform 

marketplace di Internet yang menciptakan relasi baru yang bentuknya bukan lagi 

dari konsumen-korporasi-pekerja, tetapi berubah jadi konsumen-wirausaha 

penyedia produk dan jasa. Berkat sharing economy, penggunaan sumber daya 

yang ada bisa menjadi lebih irit dan efisien karena dipakai bersama.  

 

																																																								
1 Hendry E. Ramdhan. StartUp Business Model. Penebar Swadaya Grup, Jakarta. 2016. 

hal.16.  
 
2 Andrias Ekoyuono. Kebangkitan Sharing Economy di Indonesia. 

(www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017). 
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Salah satu penerapan konsep bisnis sharing economy, yaitu bisnis dengan 

aset yang ramping atau asset light company, sudah dikenal lama sebelumnya3. 

Bisa dibilang, memiliki asset light company adalah idaman  tiap pengusaha. 

Tanpa memiliki banyak aset, mereka dapat memperoleh keuntungan yang 

lumayan. Contoh sukses konsep bisnis ini adalah Zipcar, perusahaan car sharing 

yang dimulai di Boston, Amerika Serikat, pada tahun 1999. Kini dengan 

menjalankan konsep sharing economy dan bermodalkan online platform yang 

biayanya relatif rendah, memiliki bisnis yang asetnya ramping  makin 

memungkinkan. Dari segi manajemen, model bisnis ini menghadirkan inovasi 

nilai (value innovation), yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, 

mulai dari pihak pebisnis sebagai pencipta platform, juga penyedia layanan dan 

pelanggan. Pemanfaatan teknologi mutakhir juga menimbulkan daya tarik 

sehingga masyarakat makin tergerak untuk turut mencoba bisnis yang 

menerapkan konsep sharing economy.  

Dalam konsep bisnis sharing economy terdapat tiga tipe4. Tipe pertama 

adalah Product Service System yaitu sharing economy yang memungkinkan 

sebuah bisnis atau perusahaan menawarkan barang sebagai sebuah layanan jasa 

kepada konsumen. Dalam bisnis ini pemilik usaha kan menyewakan barang yang 

dimiliki secara pribadi kepada perorangan (peer-to-peer). Dari sinilah kemudian 

membawa pergeseran cara konsumsi masyarakat dari membeli barang ke 

menyewa atau memanfaatkan tawaran layanan sewa para pengusaha tadi. Pola 

yang terjadi pada konsumen ini adalah mereka hanya membutuhkan fungsi atas 

																																																								
3 Ibid, hal.17. 
 
4 Rachel Botsman & Roo Rogers. What’s Mine is Yours. Harpers Collins, New York. 

2010. hal.21. 
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sebuah produk tanpa perlu memiliki produk tersebut sama sekali. Contoh dari 

bisnis tipe collaborative economy yang pertama ini adalah Go-jek, Grab Bike dan 

lain sebagainya. 

Tipe kedua adalah Redistribution Market5. Tipe kedua ini menyatakan 

bahwa barang yang telah dimiliki sebelumnya akan dipindahkan dari pihak yang 

tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya. Dalam kasus ini, barang 

akan mengalami perpindahan tangan secara cuma-cuma. Contoh dari tipe bisnis 

ini adalah olx.com atau eBay dan toko online lainnya yang memungkinkan publik 

menjual kembali barang-barang pribadi mereka yang tidak terpakai. 

Tipe ketiga adalah Collaborative Lifestyle6. Tipe ketiga ini muncul dari 

kebutuhan atau kegemaran masing-masing individu yang sama untuk bergabung 

dan saling berbagi atau bertukar aset. Contoh collaborative economy tipe ketiga 

ini adalah individu yang menyewakan ruangan sebagai co-working space. Co-

Working Space merupakan area kerja yang juga bisa digunakan secara bersama-

sama baik dengan sewa per jam, hari atau juga bulan. Contoh lainnya dengan 

scope yang lebih luas adalah aktivitas penyewaan kamar penginapan secara peer-

to-peer seperti yang dilakukan oleh AirBnB yang akan dibahas lebih mendalam 

pada penelitian tesis ini. 

Kedepannya, konsep bisnis sharing economy tersebut akan terus 

berkembang, tak hanya sebagai tren bisnis, namun juga alternatif solusi 

permasalahan sosial. Perusahaan akhirnya menjadi milik banyak orang, sehingga 

turut bermanfaat untuk memberdayakan banyak orang yang terlibat. Persaingan 

yang kolaboratif ini sekarang menjadi tren yang positif, sehingga bisnis menjadi 
																																																								

5 Ibid. hal.21. 
 
6 Ibid, hal.22. 
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lebih ramah. Dengan penggunaan platform berbasis teknologi informasi, 

persaingan yang berbasis kolaborasi ini menjadi lebih teratur. Sementara itu, 

ketika muncul konsep bisnis baru, terkadang yang menjadi korban adalah konsep 

bisnis yang lama. Namun, justru di saat inilah, kesempatan bagi para wirausaha 

agar jeli melihat peluang usaha yang terbuka lebar. Terutama saat ini  konsep 

bisnis tersebut sudah menjadi tren global, dan masa depan segala aspek bisnis 

akan menjadi seperti ini.  

Dengan adanya teknologi, keberadaan bisnis memang telah banyak 

berubah. Jika dulu bisnis hanya bisa dijalankan dengan membuka toko dan 

mendekati konsumen secara langsung, maka kini para pengusaha bisa 

menjalankannya hanya bermodalkan laptop dan jaringan internet. Begitu 

mudahnya pekerjaan bisnis ini memberikan banyak dampak positif maupun 

negatif pada konsumen dan pasar. Ketika ini terjadi, ada dua hal yang perlu 

dipertimbangkan. Jika belum ada peraturan, pemerintah harus bisa tanggap dan 

membuatkan payung hukum untuk mendukung beroperasinya bisnis yang sudah 

ada. Karena jika pasrah pada mekanisme pasar terhadap bisnis yang berbasis 

komunitas, apalagi jika dijalankan pada online platform, akan memiliki 

kecenderungan untuk menjadi monopolistis. Namun jika sudah ada regulasi 

sebelumnya, pengusahalah yang harus berinovasi untuk menyesuaikan konsep 

bisnisnya, agar tidak melanggar aturan. Nantinya, perusahaan dengan konsep 

bisnis sharing economy atau collaborative consumption akan menjadi suatu hal 

yang umum dan biasa. Namun kemunculan dari perusahaan-perusahaan dengan 

konsep bisnis sharing economy ini membentuk pergesekan dengan lingkup aturan 

yang sudah ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada konsep bisnis seperti 
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ini tidak hanya dari segi persaingan usaha tapi juga dari segi ketenagakerjaan dan 

lain sebagainya7.  

Banyak yang sudah mengetahui bagaimana sebuah website atau aplikasi 

berbasis teknologi yaitu AirBnb mengubah tatanan industri akomodasi di banyak 

kota di dunia. AirBnb sudah membuat perusahaan jasa perhotelan konvensional 

mulai ‘gerah’ dengan model bisnisnya yang menarik, baik dari sisi pelaku 

maupun dari sisi konsumen. Situs layanan www.airbnb.com adalah salah satu 

website dengan menggunakan konsep bisnis sharing economy yang 

memungkinkan pengguna mendaftarkan atau menyewa akomodasi untuk 

digunakan dalam jangka pendek. Orang-orang dari seluruh dunia dapat menyewa 

kamar orang lain dengan harga yang lebih kompetitif bahkan cenderung jauh lebih 

murah dibandingkan bila menyewa kamar hotel. Harga sewanya ditetapkan oleh 

pemilik properti. Bagi pemilik kamar, apartemen, ataupun rumah, hal tersebut 

dapat menjadi penghasilan tambahan. Dan bagi pengguna/tamu, ini bisa menjadi 

salah satu alternatif untuk mendapatkan local experience dan akomodasi yang 

lebih murah dibandingkan menginap di hotel. AirBnb menggunakan sistem 

sharing economy dimana member di dalamnya bisa menyewakan tempat tinggal 

atau ruangan yang tidak terpakai untuk disewakan. Dengan konsep bisnis seperti 

ini perusahaan AirBnb tidak perlu membangun hotelnya sendiri, tetapi bisa 

menyewakan kamar seperti layaknya industri perhotelan. AirBnb merupakan 

salah satu startup yang berhasil menawarkan inovasi model bisnis baru yang tidak 

terpikirkan sebelumnya oleh pelaku bisnis industri perhotelan.  

 

																																																								
7 Francesco Russo & Maria Luisa Stasi. Defining The Relevant Market in the Sharing 

Economy, Internet Policy Review Journal, 2016, hal.2. 
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Bagi mereka yang sedang beergian ke luar kota ataupun sedang dalam 

perjalanan dan ingin menghemat banyak biaya, terutama jika yang ikut 

anggotanya cukup banyak tentu lebih memilih tempat menginap melalui AirBnb 

daripada hotel. Ada banyak kelebihan lainnya seperti mendapatkan teman atau 

relasi baru. Jika traveler adalah tipe orang yang mengejar pengalaman berbeda, 

Airbnb tidak hanya memungkinkan untuk merasakan pengalaman unik 

dibandingkan dengan menginap di hotel pada umumnya, tapi juga memungkinkan 

untuk mendapat teman baru. Baik itu sang pemilik propertinya, atau 

sesama traveler yang menginap di rumah yang sama. 

 

Sistem AirBnB sangat fleksibel. Pemilik akomodasi bisa menyewakan 

sebuah kamar saja ataupun menyewakan seluruh rumah ataupun 

apartemen. AirBnb menghubungkan para pemilik rumah atau apartemen dengan 

para pelancong yang akan bepergian dan mencari akomodasi selain hotel8 . 

Dengan hanya melihat melalui foto-foto dan review dari para pengguna 
																																																								

8 Earn Money With Your Extra Space, diakses dari http://www.airbnb.com , pada tanggal 
18 Agustus 2017.  
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sebelumnya, maka kita bisa memilih akomodasi yang kita pilih, membayar 

melalui kartu kredit, kemudian ketika kita sampai di kota tujuan, sesuai 

kesepakatan si pemilik tinggal menyerahkan kunci rumah atau apartemen yang 

kita sewa. Tentu tidak ada pelayanan kamar dan lain-lainnya, tetapi dengan harga 

yang jauh lebih murah dari harga hotel, apalagi jika kita bisa mendapatkan lokasi 

yang prima, pilihan menggunakan AirBnb menjadi hal yang amat sangat rasional. 

Biasanya akomodasi AirBnB mempunyai fasilitas memasak seperti dapur, mesin 

cuci serta lebih luas dibandingkan kamar hotel. AirBnB juga bisa lebih murah 

dibandingkan hotel, terutama jika hanya menyewa sebuah kamar di rumah si 

pemilik (sharing). Mereka yang menyediakan jasa atau tempat di AirBnb ini juga 

terus melakukan perbaikan sehingga yang tadinya bisnis penginapan hanya 

dikuasai oleh hotel, motel, guest house, dan lain sebagainya, kini bisa dirasakan 

oleh semua orang yang memiliki ruangan atau tempat tinggal yang tidak dipakai. 

Tentunya, disinilah nilai konsep sharing economy dari AirBnb. 

AirBnb menyasar target pelanggan yang ingin berhemat ketika melakukan 

perjalanan dengan mengajak para pemilik kamar yang tidak terpakai untuk 

disewakan kepada orang lain sehingga AirBnb tidak perlu melakukan investasi 

besar-besaran pada pengadaan kamar, namun mereka tetap mendapatkan 

keuntungan dari setiap orang yang menginap di kamar-kamar yang disewakan 

oleh pemilik kamar melalui website mereka. 

Banyak sekali perusahaan startup yang mencoba menjalankan usaha 

sejenis dengan Airbnb. Beberapa kompetitor besar bagi Airbnb adalah 

Homeaway, Wimdu, dan 9Flats. Homeaway merupakan sebuah perusahaan rental 

penginapan sejenis Airbnb yang didirikan oleh Brian Sharples dan Carl Shepherd 
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pada tahun 2005 dan berdomisili di Austin, Texas,Amerika Serikat9. Sama halnya 

dengan Airbnb, Homeaway kini telah memiliki domain lokalnya di Indonesia, 

yaitu homeaway.co.id. Homeaway telah mengakusisi Travelmob, sebuah layanan 

yang serupa untuk rental tempat penginapan yang berdomisili di Singapura. 

Homeaway melakukan akusisi ini untuk menunjukkan fokusnya untuk menguasai 

pasar Asia Pasifik. Kini, seluruh pengunjung situs Travelmob akan diarahkan ke 

situ Homeaway. Homeaway kini telah meluncurkan 14 situs lokal baru di 

Tiongkok, Jepang, India, Indonesia, Korea dan pasar Asia lainnya. Homeaway 

kini menyediakan jasa penginapan di lebih dari 190 negara yang membuatnya 

salah satu pesaing terberat AirBnb terutama di Asia. Wimdu dan 9Flats adalah 

dua bisnis penginapan yang berdomisili di Berlin, Jerman. Meskipun kedua 

perusahaan ini tidak sebesar Homeaway, namun secara global mereka termasuk 

dua kompetitor besar bagi AirBnb. Di negara-negara Eropa mereka bersaing 

secara ketat dengan AirBnb. Menghadapi persaingan di lini bisnis ini, AirBnb 

mengutamakan keunggulan-keunggulanyang dimilikinya dibandingkan dengan 

pesaingnya, terutama Homeaway. Perbedaan mendasar antara AirBnb dan 

Homeaway terdapat pada cara transaksi antara pemberi jasa dan penyewa. 

Pembayaran melalui AirBnb dapat dilakukan melalui kartu kredit atau Paypal. 

Setelah melakukan pembayaran, biaya sewa yang diterima oleh AirBnb akan 

ditahan sampai 24 jam setelah waktu menginap baru kemudian dibayarkan kepada 

pemberi jasa. Dengan cara ini memberikan keamanan ekstra atas tindak penipuan 

yang mungkin dapat terjadi. Melalui Homeaway, pembayaran diurus sendiri 

antara pengguna dan pemberi jasa. 

																																																								
9 Homeaway, diakses dari www.homeaway.com , pada tanggal 22 Agustus 2017.  
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Kehadiran AirBnb dan layanan sejenisnya tidak hanya mengejutkan, tapi 

juga mengguncang industri perhotelan konvensional. Perusahaan yang tumbuh 

melejit itu pun terus berkompetisi dengan hotel-hotel konvensional terutama hotel 

bintang empat kebawah dan terus berekspansi. Berdasarkan rilis dari Pengusaha 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dinyatakan AirBnb menggerus tiga puluh 

lima persen (35%) market share industri jasa akomodasi resmi di tanah air, 

termasuk di Bali10. Sudah pasti, lama kelamaan eksistensi AirBnb ini akan 

menggerogoti bisnis hotel yang selama ini sudah eksis. Adanya unsur kerugian 

negara juga terlihat karena tidak ada pajak atas jasa layanan komersial seperti ini. 

Tetapi meskipun AirBnB pun sudah mulai masuk ke Indonesia dan menyediakan 

banyak rumah dan apartemen di Indonesia yang bisa di sewa, belum timbul reaksi 

menghebohkan seperti layaknya masyarakat yang kontra terhadap transportasi 

online layaknya Gojek vs Ojek konvensional. Hal tersebut kemungkinan 

dikarenakan layanan hotel adalah bukan kebutuhan primer masyarakat seperti 

halnya transportasi umum. 

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan alih fungsi 

sejumlah apartemen menjadi hotel. Dampaknya, pangsa pasar hotel yang sudah 

ada terganggu lantaran persaingan bisnis semakin ketat 11 . Hal tersebut 

mengindikasikan adanya persaingan usaha yang tidak sehat karena terhadap hotel 

diberlakukan aturan mengenai izin usaha dan memberikan retribusi pajak daerah, 

sedangkan pada layanan AirBnb tidak dibebankan.  
																																																								

10 Mampukah Pengusaha Hotel dan Restoran Manfaatkan Kesempatan, diakses dari 
https://economy.okezone.com/read/2015/07/09/320/1178881/mampukah-pengusaha-hotel-
restoran-manfaatkan-kesempatan , pada tanggal 26 September 2017. 

 
11 Apartemen Jadi Hotel Ganggu Persaingan Bisnis, diakses dari http://www.pikiran-

rakyat.com/ekonomi/2017/06/13/apartemen-jadi-hotel-ganggu-persaingan-bisnis-403116 pada 
tanggal 1 Juli 2017. 
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Menurut Sutrisno Iwantono selaku Ketua Perhimpunan Hotel Non Bintang 

(PHNB), pengusaha hotel harus menanggung setidaknya dua puluh satu persen 

(21%) beban pajak dan retribusi dari pendapatan kamar12. Beban tersebut semakin 

bertambah dengan adanya beberapa sertifikasi yang harus dipenuhi pengelola 

hotel. Salah satu sertifikasi yang cukup memberatkan yakni sertifikasi standar 

usaha hotel yang mencakup sekitar dua ratus item yang harus dipenuhi pemilik 

hotel13. Aturan tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan sejak tahun 2014 namun 

banyak pengelola hotel yang belum sanggup memenuhinya. Beberapa syarat yang 

harus dipenuhi tersebut diantaranya ketentuan layanan minimum, pengelolaan, 

fasilitas, taman, tempat parkir, sampai fasilitas laundry. 

Sebagai salah satu usaha penyediaan akomodasi, terhadap usaha hotel 

harus dilakukan pendaftaran usaha pariwisata14. Sebagaimana telah diatur bahwa 

setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib 

melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP). Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen 

resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat 

menyelenggarakan usaha pariwisata15. Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk 

perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum16. Perseorangan harus 

																																																								
12 Fenomena Aplikasi Pesan Kamar bikin hunian Hotel Turun 30 Persen, diakses dari 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3474349/fenomena-aplikasi-pesan-kamar-bikin-
hunian-hotel-turun-30 , pada tanggal 26 September. 

 
13 Ibid. 
 
14 Oka A Yoeti. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa, Jakarta: 2006, hal.34. 

		
15 Oka A Yoeti. Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Kompas 

Group, Jakarta. 2008. hal.45. 
 
16 Ibid. 
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merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan badan usaha dan badan usaha 

berbadan hukum merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. 

Berbicara mengenai pajak yang dikenakan pada hotel, menurut Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel17. Dimana hotel 

didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 

sepuluh 18 . Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang dikelola oleh 

pemerintah kabupaten/ kota. Dalam pengertian ini hotel memiliki perluasan 

makna, tidak hanya dilihat dari izin usaha yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari 

jenis usaha yang dilakukan pada kenyataannya, misalnya Wajib Pajak yang 

memiliki rumah kost lebih dari sepuluh kamar adalah pengusaha hotel. Objek 

pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan19. Jasa 

penunjang yang dimaksud meliputi fasilitas telepon, faksimil, internet, fotokopi, 

pelayanan cuci seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 

atau dikelola hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

																																																								
17 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, UU No.28 tahun 2009,  LN Republik Indonesia Nomor 130 tahun 2009, TLN Nomor 
5049, pasal 1 butir 20. 

 
18 Agus Sulastiyono, Manajemen Penyelenggaraan Hotel, Alfabeta, Jakarta: 2006, hal.22. 
 
19 Ibid, hal.46 
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melakukan pembayaran kepada hotel20. Sedangkan Wajib Pajak hotel adalah 

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang menjadi dasar 

pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan 

kepada hotel dengan tarif ditentukan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%). 

Pengenaan tarif ini diatur dengan Peraturan Daerah. 

Dengan diterapkannya ketentuan-ketentuan dalam usaha perhotelan 

tersebut membuat para pelaku usaha merasakan adanya ketidak adilan dan 

persaingan usaha yang tidak sehat antara hotel berizin (legal) dengan penyewaan 

akomodasi pribadi pada situs AirBnb yang bisa dikatakan ilegal. AirBnb 

mendapatkan gugatan dari sejumlah asosiasi perhotelan karena dianggap telah 

memberikan akses bagi individu atau kelompok untuk menyewakan properti 

mereka layaknya kamar hotel, namun tanpa mewajibkan mereka mematuhi 

standar regulasi hotel yang meliputi pajak penghasilan, surcharge, sistem tata 

kota, serta aturan keselamatan dan kebersihan. Di kota New York misalnya, 

dimana AirBnb mendapatkan banyak tekanan dari pembuat undang-undang dan 

pengusaha hotel, sebanyak tujuh puluh dua persen (72%) properti AirBnb 

beroperasi layaknya penginapan ilegal21. Mayoritas properti yang disewakan 

berada di kawasan pemukiman yang seharusnya steril dari aktivitas bisnis. 

Banyak warga sipil memprotes keberadaan AirBnb di areanya dengan alasan 

mengganggu penduduk lainnya. AirBnb dinilai membuat banyak hotel, terutama 

yang berskala kecil atau bintang empat kebawah menjadi kesulitan untuk 

bersaing. Pemerintah di negara bagian Victoria juga berencana menertibkan 
																																																								

20 Ibid. 
	

21 AirBnb Digugat, diakses dari http://www.destinasian.co.id/airbnb-digugat/ pada tanggal 
1 Juli 2017. 
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pemilik bangunan yang mengizinkan penyewa jangka pendek melakukan pesta 

yang mengganggu dan merusak bangunan22. Rancangan Undang-Undang yang 

baru diajukan ini akan memungkinkan Pengadilan Tribunal Sipil dan Adminstratif 

Victoria (VCAT) melarang pemilik bangunan yang kedapatan beberapa kali 

membiarkan penyewa propertinya melakukan pesta yang mengganggu dan 

merusak bangunan untuk menyewakan kembali properti mereka untuk masa 

tinggal singkat melalui situs AirBnb. Sementara itu di Singapura, pemerintahnya 

menyatakan bahwa home-sharing sites seperti Airbnb ataupun sewa menyewa 

properti yang menyalahi aturan adalah ilegal dan akan diproses secara 

hukum23. Hukuman bagi pemilik properti yang menyewakan private residences 

kurang dari 6 bulan atau harian akan dikenakan denda sebesar maksimal SG$ 

200.000 dan kurungan penjara maksimal 1 tahun. Hal tersebut dikarenakan 

banyaknya keluhan dari pemilik properti lain yang merasa terganggu dengan tamu 

yang datang. Selain itu mereka merasa tidak aman dengan tamu yang mereka 

anggap asing dan berganti-ganti setiap harinya. 

Saat ini di Indonesia sudah banyak yang menyewakan akomodasi melalui 

AirBnb. Suatu cara yang mudah untuk mendapatkan uang tambahan terutama jika 

mempunyai kamar lebih di rumah. Properti yang biasanya kosong dan tidak 

produktif pun kini bisa disewakan dan menghasilkan. Hal tersebut membuat 

kemungkinan berkembangnya AirBnb sangat terbuka lebar. AirBnb paling tidak 

akan berpengaruh terhadap industri perhotelan dalam dua hal. Pertama, 

																																																								
22 Praktik Sewa Apartemen Singkat Ala AirBnb Akan Ditertibkan di Victoria, diakses dari 

http://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3215897/praktik-sewa-apartemen-singkat-ala-airbnb-
akan-ditertibkan-di-victoria , pada tanggal 26 September 2017. 

 
23 Singapura Tinjau Regulasi Layanan Berbagi Rumah, diakses dari The Wallstret Journal 

http://indo.wsj.com/posts/2015/02/17/singapura-tinjau-regulasi-layanan-berbagi-rumah/ , pada 
tanggal 26 September 2017. 
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harga Average Daily Room (ADR) hotel akan turun. Tentu hotel terpaksa 

menurunkan harga kamar agar tidak kalah saing dengan AirBnb. Hotel juga tidak 

lagi bisa menaikkan harga seenaknya ketika peak season. Sistem monopoli seperti 

ini akan berakhir. Pengaruh kedua akan ada pada pembangunan hotel. Dengan 

semakin berkembangnya AirBnb, pengusaha akan berpikir ulang untuk 

membangun hotel baru. Tingkat hunian hotel sekarang sudah mulai terbagi 

dengan AirBnb. Ditambah dengan semakin kuatnya AirBnb, membangun hotel 

baru yang butuh model besar tentu bukan pilihan yang bijak. 

Di Indonesia, bisa dibilang AirBnb masih aman dari tuntutan hukum 

walau sejumlah pelaku usaha perhotelan mengaku mulai merasa gelisah dengan 

kehadirannya karena bisa dikatakan hal tersebut telah menjadi persaingan usaha 

yang tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu elemen 

penting bagi suatu negara dalam mengelola kegiatan perekonomian yang 

berorientasi pasar. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menciptakan 

kondisi persaingan usaha yang sehat adalah dengan menetapkan dan 

memberlakukan aturan hukum persaingan usaha Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, peraturan 

mengenai persaingan usaha juga telah diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, namun peraturan tersebut belum terintegrasi dan 

komrehensif24. Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini 

adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

																																																								
24 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di 

Indonesia), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal.13. 
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mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli 

dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 25 . Didalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat ini juga terdapat 7 (tujuh) hal pengaturan, meliputi 

beberapa hal sebagai berikut26:  

1. Perjanjian yang dilarang 

2. Kegiatan yang dilarang 

3. Posisi Dominan 

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

5. Penegakkan Hukum 

6. Sanksi-Sanksi 

7. Perkecualian-Perkecualian 

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dalam menciptakan kondisi persaingan 

usaha yang sehat secara langsung diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi kegiatan 

persaingan usaha. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pihak lain membuat 

KPPU dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Tugas KPPU adalah melakukan 

penilaian apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yang telah diatur 

dalam UU No. 5 Tahun 1999, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-

perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat 

																																																								
25 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli, 

UU No.5 tahun 1999,  LN Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1999, TLN Nomor 3817, pasal 3. 
 
26 Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi 

Penerapannya di Indonesia), Bayumedia, Malang. 2007, hal. 22.  
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menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian perjanjian-

perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang27. 

Dengan semakin berkembangnya bisnis berkonsep sharing economy, 

dimana salah satunya adalah layanan AirBnb yang dapat menyewakan properti 

rumah atau apartemen milik pribadi kepada masyarakat umum tanpa mengikuti 

persyaratan prosedur seperti yang dikenakan pada hotel pada umumnya dan juga 

tidak dikenakannya pajak sehingga mengindikasikan adanya suatu persaingan 

usaha yang tidak sehat, maka dari itu disusunlah penelitian dengan judul ASPEK 

HUKUM KONSEP BISNIS SHARING ECONOMY PADA LAYANAN 

‘AIRBNB’ YANG BERDAMPAK PADA TIMBULNYA PERSAINGAN 

USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI PERHOTELAN.   

 

 

1.2. Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan terhadap bisnis dengan konsep ‘sharing economy’ 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana persaingan usaha yang terjadi antara layanan penyewaan 

kamar/ apartemen pada situs AirBnb yang berkonsep sharing economy 

dengan industri perhotelan konvensional? 

 

 

																																																								
27 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan 

Praktek Serta Penerapan Hukumnya, Pranada Media Group, Jakarta: 2014, hal. 53. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui aturan dan regulasi yang tepat dapat diterapkan pada 

bisnis berkonsep ‘sharing economy’ agar terciptanya suasana persaingan 

usaha yang sehat dan berkeadilan. 

2. Untuk mengetahui persaingan usaha yang terjadi antara penyedia layanan 

AirBnb dengan hotel dan dampaknya terhadap industri perhotelan 

konvensional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang 

diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis 

pada kehidupan masyarakat. Melaui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis.  

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuat para 

pemilik properti pribadi memiliki kesadaran akan pentingnya memahami 

aturan yang berlaku sebelum menjadikan komersil suatu properti yang 

dimiliki, serta diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

pada pelaku usaha perhotelan agar tetap melakukan inovasi baru dalam 

peningkatan kualitas dan pemasaran mengingat persaingan dalam industri 

ini sangat ketat.  
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2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam 

perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Persaingan Usaha, serta 

bidang hukum bisnis pada umumnya.  

 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi lima sub bab yaitu uraian latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang 

bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang 

akan dibahas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai pokok-pokok pengaturan hotel sebagai industri 

penunjang pariwisata hingga persaingan usaha dalam industri perhotelan, juga 

akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori-teori terkait dengan masalah yang 

dirumuskan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi peneliatan yang diterapkan. 

Dimulai dari Jenis Penelitian, Cara memperoleh Bahan Hukum, Sifat Analisis, 
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dan diakhiri dengan Hambatan-Hambatan dalam Penulisan Penelitian ini dan 

Penanggulangannya.  

BAB IV ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai regulasi terkait bisnis berkonsep sharing 

economy dan aturan hukum terhadap penyewaan akomodasi milik pribadi di situs 

AirBnb yang berkaitan dengan adanya persaingan usaha tidak sehat dengan 

industri hotel konvensional. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber-sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yang 

berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, kamus, dan internet. 

 

 

 

 

 

 

 




