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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Negara Indonesia adalah Negara Hukum 

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan pada 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”1 Selanjutnya dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan 

belaka (machstaat), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan 

aktifitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada 

hukum”2       

Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan perlindungan hukum 

bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi 

oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. 

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan 

dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.3 Berdasarkan hal 

                                                             
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 

Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 90 
3 Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan 

Ketiga, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 2 
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tersebut dapat dikatakan bahwa sekalipun rakyat sebagai warga negara 

dilindungi hak-haknya namun dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya termasuk pemerintah harus sesuai dengan hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak jaman yang lahir dan 

berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. 

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan 

berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep 

negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran 

implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena 

pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara 

historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model 

seperti negara hukum menurut sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum 

menurut Konsep Eropa Kontinental yang dinamakan reschtstaat, negara 

hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep sosialist legality, 

dan konsep negara hukum Pancasila.4    

Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah dikemukakan oleh 

Plato, ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia 

tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politicos, 

belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan 

bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan 

                                                             
4 Tahir Azhary.,   Negara Hukum,  Bulan Bintang, Jakarta, 1992 dalam Ridwan HR., Hukum Admnistrasi 

Negara, Edisi Revisi, Cetakan 9., Rajawali Pers, Jakarta, 2018, halaman 1 



 
 

3 
 

(hukum) yang baik.5 Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas 

ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku 

Politicia. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang 

diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga 

unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: Pertama, pemerintahan 

dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan 

menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan 

hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi 

dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang 

dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, 

Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam 

suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan 

pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan 

aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan 

tersebut.6   

Aristoleles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari   

polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk 

sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah 

luas dan berpenduduk banyak (vlakle staat). Dalam polis itu segala urusan 

                                                             
5 Ibid, halaman 2 
6 Azhary., Negara Hukum Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1995 dalam Ridwan HR., Hukum Admnistrasi 

Negara, Edisi Revisi, Cetakan 9., Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal.2 
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negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), di mana seluruh warga 

negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.7    

Negara hukum rechtstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum 

Continental Romawi-Jerman yang disebut civil law system. Salah satu ciri 

utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar ke dalam 

hukum perdata dan hukum publik.8  

Ide tentang negara hukum rechstaat mulai populer pada Abad ke-17 

sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa di dominasi oleh absolutisme. 

Golongan yang pandai dan kaya atas “Menschen von Besitz und Bildung 

ditindas oleh kaum bangsawan dan Gereja” yang menumbuhkan konsep 

teatime (l’etat cest moi) menginginkan suatu perombakan struktur sosial 

politik yang tidak menguntungkan itu. Oleh karena itu mereka mendambakan 

suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan 

bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.9    

Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum, 

yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah 

pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai Natchwakerstaat atau 

Natchwachterstaat (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin 

                                                             
7 Moh. Kusnardi (1976)., Hukum Tata Negara Indonesia,  FH-UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 2018, 

halaman 153 
8 Zairin Harahap., Hukum Acara Peradian Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2019, halaman 6 
9  Ibid 
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ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep 

Kant ini dinamakan negara hukum liberal.10   

          Konsep reschsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh 

pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum 

(reschtstaat) adalah sebagai berikut : 

a) Perlindungan hak-hak asasi manusia 

b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 

c) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan 

d) Peradilan administrasi dalam perselisihan11 

          Gagasan negara hukum menurut Stahl ini dinamakan negara hukum 

formil, karena menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan 

undang-undang.  

          Pada wilayah Anglo Sakson, muncul pula konsep negara hukum (rule 

of law) dari A.V. Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power) dalam arti 

bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 

2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the 

law). Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun untuk pejabat, dan 

                                                             
10 Ibid, halaman 7 
11 Miriam Budihardjo., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta 1982 dalam Ridwan HR., Hukum 

Admnistrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan 9., Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 3 
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3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh 

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.12        

Sedangkan dalam sebuah negara hukum menurut pendapat J.B.J.M ten 

Berge13 ada prinsip-prinsip negara hukum yaitu sebagai berikut : 

1) Asas legalitas. 

       Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan 

dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. 

Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap 

warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, 

kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan 

wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada 

undang-undang tertulis (undang-undang formal). 

2) Perlindungan hak-hak asasi 

3) Pemerintah terikat pada hukum 

4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.  

       Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar pemerintah 

harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis 

penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang 

melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum 

publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. 

                                                             
12 Ibid, halaman 9 
13 Diterjemahkan dari J.B.J.M ten Berge, Besturen door de Overheid, W.E.J Tjeeek Willink, Deventer, 

1996 dalam Ridwan HR., Hukum Admnistrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan 9., Rajawali Pers, Jakarta, 
2018, hal.9 
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5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka.  

       Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum 

hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap 

negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.  

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by 

law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak 

terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan 

dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya 

kewenangan-kewenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, 

pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan 

jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara 

hukum, hukum memainkan peranan yang sangat penting, dan berada diatas 

kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, muncul istilah “pemerintah 

dibawah hukum” (government under the law). Oleh karena itu menjadi 

terkenal konsep yang di negara-negara Common Law disebut “sistem 

pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia 

(government by law, not by men). Atau sistem pemerintahan yang berdasarkan 

rule of law, bukan rule of men. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental 

dikenal dengan konsep “negara hukum” (reschtstaat), sebagai lawan dari 

“negara kekuasaan” (machstaat).14       

                                                             
14 Munir Fuady (2009)., Teori Negara Hukum Modern (Reschtstaat), PT.Refika Aditama, Bandung, 

2011 , hal.1  
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Konsep negara hukum atau rule of law ini memang dimaksudkan sebagai 

usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak 

menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of power, 

abus de droit). Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, 

semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada 

hukum yang adil. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa negara yang 

kebal terhadap hukum. Dalam hal ini, konsep negara hukum sangat tidak bisa 

mentolerir baik sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fascis, maupun 

terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Dan, karena sistem 

negara totaliter/diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena 

tanpa memperhatikan harkat, martabat dan hak-haknya maka perlindungan 

hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara 

hukum.15  

Pembentukan negara dilakukan oleh individu-individu berdasarkan 

kesepakatan bersama demi kehidupan yang lebih baik. Kesepakatan individu-

individu untuk melahirkan negara digambarkan John Locke dalam uraian 

berikut ini : 

“Sebab, apabila sejumlah orang telah membentuk sebuah masyarakat 

dengan kesepakatan individu-individu, mereka dengan demikian 

membuat masyarakat itu menjadi satu bidang dengan kekuasaan 

untuk bertindak sebagai satu badan yang terjadi oleh kehendak dan 

ketetapan mayoritas. Apa yang membuat masyarakat manapun ada 

hanyalah kesepakatan individu-individu di dalamnya….”16      

                                                             
15 Ibid, halaman 2-3 
16 Hotma Sibuea., Ilmu Negara, Erlangga, Jakarta, 2014, hal.74  
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 Setelah masyarakat politik atau negara terbentuk, semua orang wajib 

tunduk pada kehendak negara yang ditetapkan berdasarkan prinsip mayoritas. 

John Lock lebih lanjut mengemukakan pandangan sebagai berikut:  

“Dengan demikian, setiap orang dengan berkesepakatan dengan 

orang-orang lain untuk membentuk suatu badan politik di bawah satu 

pemerintah mewajibkan dirinya di hadapan setiap orang dalam 

masyarakat itu untuk tunduk kepada ketetapan mayoritas dan untuk 

di cakup oleh mayoritas.”17 

 

 

       Menurut ajaran John Locke, pemerintah diberi mandat untuk 

menyelenggarakan negara setelah disetujui oleh rakyat sehingga kekuasaan 

pemerintah tidak absolut tetapi kekuasaan yang terbatas. John Locke 

mengemukakan lebih lanjut mengenai kekuasaan pemerintah yang terbatas 

sebagai berikut :18 

“Seluruh kekuasaan yang dipunyai pemerintah ada hanya demi 

kebaikan masyarakat, maka tidak boleh bersifat sewenang-wenang 

dan sekehendak sendiri, dan harus dilakukan menurut undang-

undang yang telah ditetapkan dan diumumkan, sehingga di satu 

pihak, rakyat dapat mengetahui kewajiban-kewajiban mereka dan 

merasa aman sentosa di dalam batas-batas hukum dan di lain pihak, 

pemerintah sendiri terjaga di dalam batas-batas mereka dan tidak 

tergoda oleh kekuasaan yang mereka pegang untuk menggunakannya 

demi tujuan-tujuan dan dengan langkah-langkah yang tidak diketahui 

rakyat dan tidak diterima rakyat dengan senang hati.” 

 

       Dalam pandangan John Locke, tugas pemerintah adalah melindungi 

rakyat dan atau hak-haknya karena negara diadakan untuk hal itu. John Locke 

mengemukakan mengenai hal tersebut sebagai berikut:  

“Tujuan besar orang-orang membentuk masyarakat adalah menikmati 

barang-barang milik mereka dengan damai dan aman dan alat serta 

                                                             
17 Ibid, halaman 75 
18 Ibid 
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sarana untuk mencapai tujuan itu adalah undang-undang yang 

ditetapkan dalam masyarakat itu…..”  

 

John Locke mengemukakan pandangan lebih lanjut sebagai berikut:19 

“Bukan tanpa alasan bahwa ia berupaya dan bersedia untuk bergabung 

menjadi satu  membentuk suatu masyarakat bersama dengan orang-

orang lain yang sudah bersatu atau yang berpikir untuk bersatu demi 

saling menjaga kelestarian hidup mereka, kebebasan mereka, dan 

tanah-tanah mereka yang semuanya ini saya sebut dengan nama 

umum: hak milik.” 

 

     Karena itu, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem 

kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan 

yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara 

tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum 

yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap 

orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, 

tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan 

kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip 

distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang 

dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karena kepada rakyat diberikan peran 

sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.20  

 Meskipun begitu, terkadang suatu negara berdasarkan rule of law harus 

dijalankan dengan mengejar unsur ketertiban, yang bila perlu dijalankan 

secara paksa sehingga berbenturan dengan hak-hak dasar manusia, karena 

seperti telah disebutkan bahwa konsep negara rule of law tidak boleh 

                                                             
19 Ibid 
20 Munir Fuady (2009)., Teori Negara Hukum Modern (Reschtstaat), Op.cit halaman 3 
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menoleransi anarki, peperangan, dan kerusuhan. Dengan perkataan lain, 

bahwa negara rule of law harus mempromosikan unsur-unsur ketertiban dan 

keadilan pada waktu yang bersamaan. Karena di negara yang masyarakatnya 

sudah maju, keadilan tidak mungkin dicapai tanpa ketertiban, sedangkan 

ketertiban akan menjadi kesewenang-wenangan jika dilaksanakan tanpa 

terpenuhinya unsur keadilan. Sehingga, unsur keadilan dan unsur ketertiban 

sama-sama merupakan dambaan masyarakat sehingga menjadi target utama 

yang harus dicapai pula oleh suatu sistem rule of law.21  

 

1.1.2 Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan 

Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas mengenai negara hukum 

maka Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu tujuan negara. Yang 

jelas tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa (masyarakat) 

mengenai sifat hakikat negara sedangkan cara pandang tersebut bergantung 

pada landasan falsafah yang dianut. Sebagai contoh, tujuan negara Indonesia 

ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara 

Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan oleh landasan falsafah Pancasila, 

Bangsa Indonesia.22  

 Menurut John Locke tujuan negara adalah untuk memelihara dan 

menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam 

perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat dibuat karena individu tidak 

                                                             
21 Ibid 
22 Ibid , halaman 107  
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mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga perlu bekerjasama. Untuk 

bekerjasama setiap orang harus melepaskan kebebasan alamiah demi satu 

kesatuan.23   

 Tujuan negara menunjukkan cita negara yang ingin diwujudkan. Tujuan 

negara bersifat abstrak dan idiil mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan oleh 

negara. Oleh karena itu, tujuan negara berfungsi sebagai pedoman dan arahan 

untuk menjalankan kekuasaan negara. Pelaksanaan kekuasaan negara harus 

diarahkan pada terwujudnya tujuan negara. Negara merupakan instrumen 

yang diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan mereka.24   

          Tujuan negara Indonesia terdapat dalam aliea ke-IV Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menentukan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosisal, 

maka…”. Pernyataan tersebut jelas menegaskan bahwa negara berperan 

sentral dalam mengatur tata kelola hidup. Negara tidak boleh membiarkan 

anak-anak bangsanya hidup dan berjuang sendiri dalam memperjuangkan 

                                                             
23 Ibid, halaman 74 
24 Hufron, Syofyan Hadi., Ilmu Negara Kontemporer, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hal.35 
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cita-cita hidup, melainkan harus dilindungi, dimajukan, dan dicerdaskan 

secara kolektif oleh (dengan bantuan) negara.25  

          Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan 

kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kesejahteraan 

umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia dalam Sila Kelima Pancasila.26  

          Tujuan Negara Indonesia juga seperti yang dimaksud pada Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 194527 yaitu sebagai berikut: 

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) 

 

 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

17.50428 pulau yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka 

ragam. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau kekayaan alam yang ada di 

Indonesia sejak dulu menarik perhatian secara khusus dari pihak luar baik 

pribadi, perkumpulan dagang maupun negara-negara lain.  

                                                             
25 Budi Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Nusa Cendikia, Bandung, 2018, hal.28 
26 Hotma Sibuea., Ilmu Negara, Op.cit halaman 108 
27 Op.cit UUD 1945 “****) Perubahan Keempat 
28 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia 
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 Karena luasnya Indonesia maka pemerintah dalam melakukan 

pembangunan di Indonesia bukan saja dilakukan dalam perencanaan 

pembangunan yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek namun 

juga mencakup perencanaan pembangunan yang berdimensi wilayah. Hal ini 

agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya terpusat hanya di Pulau Jawa 

saja tetapi terjadi pemerataan pembangunan diseluruh daerah di Indonesia.  

 Pembangunan di Indonesia yang mengacu pada Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuat pemerintah 

dalam merancang dan mewujudkan agenda pembangunannya harus 

memikirkan kehidupan hajat hidup orang banyak mulai dari Sabang sampai 

Merauke atau dengan kata lain harus memikirkan perekonomian nasional dan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai pembangunan yang 

dilakukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. 

         Sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, 

para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegaskan 

keberadaan haluan-haluan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian 

bahwa semua kebijakan ekonomi nasional dan tentunya juga kebijakan 

ekonomi daerah hendaklah diselenggarakan berdasarkan haluan Undang-

Undang Dasar 1945. Karena itu, sejak perubahan keempat, Judul Bab XIV 

diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Meski 

demikian, penyebutan keduanya yaitu (i) Perekonomian Nasional dan (ii) 

Kesejahteraan Sosial, tidak boleh dibaca atau dipahami sebagai dua konsep 

yang terpisah secara sendiri-sendiri. Disamping itu, penyebutan perkataan 
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”Perekonomian Nasional” lebih dulu dari “Kesejahteraan Sosial” juga tidak 

dimaksudkan untuk lebih mengutamakan “Perekonomian Nasional” daripada 

“Kesejahteraan Sosial”.29 

 Keduanya tetap harus dibaca sebagai satu kesatuan jiwa keadilan sosial. 

Sebelum adanya penegasan dengan ditambahkannya perkataan 

“Perekonomian Nasional”, Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 34 Ayat 

(1) sudah ada dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang 

disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena kebijakan konstitusional 

perekonomian nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca 

perubahan haruslah tetap dibaca dan dipahami dalam prespektif kesejahteraan 

sosial yang menjadi judul asli Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945. 

Tambahan perkataan “Perekonomian Nasional” dan bahkan penyebutannya 

lebih dulu daripada “Kesejahteraan Sosial” hanyalah penegasan bahwa 

Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar merupakan konstitusi yang di 

dalamnya diatur bukan saja mengenai aspek-aspek politik kenegaraan, tetapi 

juga mengenai haluan-haluan dasar mengenai kebijakan perekonomian 

negara. Namun, penegasan mengenai aspek-aspek perekonomian dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dipisahkan dari jiwanya, yaitu 

jiwa kesejahteraan sosial dan bahkan dengan cita-cita keadilan sosial sebagai 

sila kelima Pancasila.  Dengan demikian, semua haluan konstitusional 

                                                             
29 Jimly Asshiddiqie., Konstitusi Keadilan Sosial., Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, halaman 28 
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mengenai perekonomian nasional harus dibaca dalam perspektif  

kesejahteraan sosial.30  

          Negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan, “welfare 

state”, atau lebih tepatnya ‘negara kesejahteraan sosial’ yang menurut istilah 

Bung Hatta disebut ”negara pengurus”.31       

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan. Semua negara modern 

menganut teori kesejahteraan umum (welfare state atau social service state) 

sebagai tujuan negara.32  

          Apa yag dimaksud dengan welfare? Secara umum, istilah ini mengacu 

kepada “well being” atau kehidupan yang baik–berkaitan dengan 

kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, 

dan rasa percaya diri dalam menempuh kehidupan. Dalam pengertian 

sederhana, welfare state  didefinisikan sebagai:  

“A system in which the government undertakes the chief responsibility 

for providing for the social and economic security of its population, 

usually through unemployement insurance, old age pensions, and 

other social-security measures; A social system characterized by 

such policies (Sistem di mana pemerintah menjalankan 

tanggungjawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan 

ekonomi penduduknya, biasanya melalui asusransi penggangguran, 

pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya).33  

 

Dalam pengertian yang lebih panjang, Briggs mengemukakan: 

 A “Welfare State” is a state in which organized power is deliberately 

used (through politics and administration) in an effort to modify the 

                                                             
30 Ibid, halaman 28-29 
31 Ibid 
32 Hotma Sibuea., Ilmu Negara., Op.cit halaman 129 
33 Ollins English Dictionary (2000) dalam Budi Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, 

Nusa Cendikia, Bandung, 2018, halaman 32 
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play of market forces in at least three directions – first, by 

guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective 

of the market value of their work or property; second, by narrowing 

the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet 

certain social contingencies (for example, sickness, old age and 

unemployement) which lead otherwise to individual and family crise; 

and third, by ensuring that all citizens without distinction of status or 

class are offered the best standards available in relation to a certain 

agreed range of social services (‘Negara kesejahteraan’ adalah sebuah 

negara di mana kekuasaan yang terorganisasi sengaja digunakan 

(melalui politik dan administrasi) dalam upaya untuk memodifikasi 

permainan kekuatan pasar dalam setidaknya tiga arah - pertama, 

dengan menjamin pendapatan minimum individu dan keluarga 

terlepas dari nilai pasar dari pekerjaan atau properti mereka; kedua, 

dengan mempersempit tingkat ketidakamanan dengan memungkinkan 

invidu dan keluarga untuk memenuhi kontingensi sosial tertentu 

(misalnya, penyakit, usia tua dan pengangguran) yang menyebabkan 

krisis individu dan keluarga; dan ketiga, dengan memastikan bahwa 

semua warga negara tanpa perbedaan status atau kelas ditawari standar 

terbaik yang tersedia dalam kaitannya dengan berbagai layanan sosial 

tertentu yang disepakati).34              

 

 Dalam definisi yang terbatas, Welfare merujuk pada terpenuhinya level 

kebutuhan minimal warga negara dengan mekanisme skema bantuan sosial 

yang menjamin setiap warga negara untuk dapat hidup secara layak dan 

terhormat. Dalam konteks ini, salah satu pilar pokok yang menyokong 

perwujudan kesejahteraan adalah kesehatan yang baik. Oleh karena itu, 

kesehatan dan kesejahteraan merupakan hal saling terkait erat.  Organisasi 

kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya 

ketiadaan penyakit atau kecacatan”.35 Definisi ini mengakui bahwa berada 

                                                             
34 Briggs (1961) dalam Budi Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Nusa Cendikia, 

Bandung, 2018, halaman 33 
35 WHO., Preamble to the Constitution of the World Health Organization, Genewa, 1948 dalam Budi 

Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Nusa Cendikia, Bandung, 2018, halaman 34 
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dalam “kesehatan yang baik” terkait dengan memiliki kesejahteraan positif, 

dan bahwa, sebaliknya, status kesehatan terkait erat dengan status 

kesejahteraan individu. WHO mendefinisikan kesehatan mental positif 

sebagai “keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya 

sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara 

produktif, dan mampu membuat kontribusi kepada komunitasnya”.36 Dengan 

demikian, definisi ini mengakui peran mendasar dari kontribusi dan ketertiban 

sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi, kesejahteraan bukan hanya 

berkaitan dengan kebutuhan fisik, melainkan juga berkaitan dengan adanya 

penghargaan, kebebasan, pengakuan dan perlindungan dari negara. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib menjauhkan warganya 

dari kemiskinan, yakni manakala individu, keluarga dan kelompok 

kekurangan sumber daya untuk mendapatkan makanan yang layak, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas 

yang tidak umum, atau tidak mendapatkan penerimaan sosial oleh masyarakat 

di mana mereka berasal.37 

          Dalam kaitan ini, wujud dari sistem dalam welfare state terdiri dari dua 

jenis kebijakan pemerintah, yakni: (i) bantuan tunai kepada rumah tanggga, 

termasuk asuransi wajib, pendapatan (income insurance), dan (ii) subsidi atau 

pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara (human services), 

                                                             
36 WHO., The World Health Report-Mental Health: New Understanding, New Hope, Genewa, 2001 

dalam Budi Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Nusa Cendikia, Bandung, 2018, 
halaman 34 

37 Ibid 
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seperti perawatan anak, pra-sekolah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan 

pelayanan hari tua (old-age care). Dalam definisi yang lebih luas, negara 

kesejahteraan juga dapat mencakup intervensi pemerintah terhadap berbagai 

macam hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat, termasuk dalam hal 

regulasi harga (seperti kontrol sewa rumah dan dukungan harga pertanian), 

kebijakan perumahan, regulasi lingkungan kerja, undang-undang pekerjaan-

keamanan, dan kebijakan lingkungan.38    

          Dengan demikian, negara kesejahteraan (welfare state) adalah konsep 

pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan 

dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. 

Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan 

kekayaan, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu 

memanfaatkan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik.  Terdapat 

beberapa istilah umum yang berkaitan dengan konsep welfare state. Sosiolog 

TH Marshall mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai kombinasi khas 

dari berkembangnya demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Pada saat ini, 

boleh dikatakan semua negara maju telah mempraktekan konsep welfare state 

ini dalam tata kelola negara. Di kebanyakan negara maju, mekanisme 

pelayanan kesejahteraan utamanya disediakan oleh pemerintah, dan sebagian 

                                                             
38 Lindebeck (2006) dalam  Budi Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Nusa Cendikia, 

Bandung, 2018, halaman 35 
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lainnya oleh LSM, lembaga amal, kelompok informal sosial, religious groups, 

maupun organisasi inter-governmental.39         

    Dapat dikatakan, negara kesejahteraan atau welfare state merupakan 

suatu konsep pemerintahan negara yang diidealkan memainkan peran kunci 

yang sangat luas dalam upaya melindungi dan mempromosikan (the 

protection and promotion of the social and economic well-being of its 

citizens). Gagasan welfare state ini didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan 

kesempatan (equality of opportunity), distribusi kekayaan yang adil dan 

merata (equitable distribution of wealth), dan tanggung jawab publik atas 

mereka yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum 

yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertian modern, konsep welfare 

state, menurut T.H Marshall, merupakan “a distinctive combination of 

democracy, welfare and capitalism. Artinya, negara kesejahteraan itu tidak 

lain adalah konsepsi negara yang menggabungkan ide-ide tentang demokrasi, 

kesejahteraan rakyat dan kapitalisme ekonomi.40    

 Salah satu ciri yang dipraktekan di semua negara kesejahteraan adalah 

adanya transfer dana dari negara melalui APBN yang ditujukan untuk 

pelayanan umum, seperti untuk jaminan kesehatan dan pendidikan, termasuk 

juga dana bantuan langsung tunai kepada individu warga negara yang 

membutuhkan bantuan negara. Semua itu didanai melalui skema redistribusi 

                                                             
39 Ibid, Budi Setiyono., Model dan Desain Negara Kesejahteraan, halaman 35 
40 T.H. Marshall (1950)., Citizenship and Social Class: And Other Essayss, England dalam Jimly 

Asshiddiqie., Konstitusi Keadilan Sosial., Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, halaman 104 
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pendapatan negara yang berasal dari pajak ataupun nonpajak, seperti retribusi 

atau PNPB (pendapatan negara bukan pajak) yang biasa dikaitkan dengan 

model ekonomi campuran (mixed economy).41 Misalnya, penerapan kebijakan 

pajak progresif (progressive tax policy) dimaksudkan untuk memperdekatkan 

jarak antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dan rendah sehingga jarak 

ketimpangan kaya-miskin diharapkan dapat berkurang.42           

           Tujuan akhir pembentukan negara Indonesia adalah 

memajukan/mewujudkan kesejahteraan umum (public welfare), bukan 

kesejahteraan individual. Dengan demikian, frame spirit penyelenggaraan 

negara Indonesia, sesuai dengan cita-cita nasional tersebut, adalah negara 

kesejahteraan” (welfare state).43       

 Dalam pandangan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan 

integralistik, negara merupakan “great family” atau “great society” 

(keluarga/masyarakat besar) yang bagaikan satu organisme tunggal, di mana 

tiap warganya harus hidup saling tolong-menolong, melaksanakan kewajiban, 

serta menerima hak yang ditetapkan negara secara adil. Konsep ini harus 

diimplementasikan dalam rancang bangun sistem hukum dan kebijakan 

negara agar termanifestasikan secara riil dalam kehidupan bermasyarakat dan 

                                                             
41 Phillip Anthony O’Hara (ed) (1999), “Welfare State, Encyclopedia of Political Economy, Routledge 

dalam Jimly Asshiddiqie., Konstitusi Keadilan Sosial., Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, halaman 
105 

42 Pickett dan Wilkinson (2011)., The Spirit Level : Why More Equal Sociaties Almost Always Do Better 
dalam  Jimly Asshiddiqie., Konstitusi Keadilan Sosial., Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, 
halaman 105 

43 Budi Setiyono.,  Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Op.cit halaman 28 
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bernegara. Pelaksanaan kewajiban harus selalu beriringan dengan pemberian 

hak agar warga negara tidak merasa sekedar dieksploitasi oleh pemerintah.  

Undang-undang dan kebijakan negara harus mengatur bahwa setiap warga 

negara harus melaksanakan kewajiban asasi dan atas pelaksanaan kewajiban 

itu, negara memberikan hak yang bersifat timbal-balik (reciprocal) kepada 

warganya.44     

 Pada intinya, konsep negara kesejahteraan melibatkan bantuan dari 

negara, dengan pelayanan non-tunai yang diberikan (misalnya, di bidang 

kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kepolisian), maupun secara tunai 

(cash) yang diberikan langsung kepada individu penerima manfaat (seperti 

bantuan melahirkan dan perawatan anak, bantuan pengangguran, dan bantuan 

pembelian rumah). Kebijakan ini didanai melalui perpajakan redistribusionis 

yang biasanya meliputi pajak penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang 

dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang biasa disebut sebagai pajak 

progresif. Selain untuk menjamin tingkat kesejahteraan rakyat dalam standar 

tertentu, konsep ini juga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan 

antara kaya dan miskin.45    

 Begitupun Indonesia adalah juga negara yang didirikan melalui 

perjuangan panjang segenap anak bangsa dengan tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan. Konstitusi negara Indonesia secara jelas menyatakan negara 

                                                             
44 Ibid,halaman 29 
45 Ibid, halaman 35 
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didirikan dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum (public prosperity, social welfare).46  

 

1.1.3 Dalam Rangka Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Maka Negara 

Menggunakan Instrumen-Instrumen dan Regulasi-Regulasi Untuk 

Mendukung Pembangunan      

 Sehubungan dengan hal diatas, pembangunan hukum di Indonesia pada 

hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan 

menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat 

norma semata-mata, tetapi hukum juga dipandang juga sebagai sarana untuk 

mengubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti 

masyarakat, tetapi hukum harus dapat memberikan arah kepada masyarakat 

sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan.47 

  Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa : 

“Pembangunan hukum mengandung makna ganda: pertama, ia bisa 

diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbarui hukum positif 

sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani 

masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutahir, suatu 

pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. 

Kedua, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan 

hukum dalam masa pembangunan. Yaitu dengan cara turut 

mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan 

oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.”48 

 

                                                             
46 Ibid, halaman 15-16 
47 Dwidja Priyatno., Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Kencana, 

Jakarta, 2017, halaman 3 
48 Satjipto Rahardjo., Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983 dalam Dwidja Priyatno., 

Sistem Pertanggunjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Kencana, Jakarta, 2017, 
halaman 3 
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 Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan 

berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar 

maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara 

bertahap dan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun 

(Repelita). 

 Untuk itu, pemerintah membuat regulasi-regulasi terkait dalam 

pembangunan di Indonesia dengan menerbitkan undang-undang terkait 

dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

                 Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan 

kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam 

negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan 

hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau 

kompensasi.49 

                 Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan 

dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui 

pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                             
49 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
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Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional 

tersebut, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian 

aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan 

perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam 

meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan 

ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya 

saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan 

nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya 

terbatas pada aktifitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi 

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam 

negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktifitas 

perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan 

kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi 

pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan 

negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.50                     

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-     

Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

                                                             
50 Penjelasan Umum atas Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
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       Pada Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:51  

1)  Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.  

2)  Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. 

 

       Secara normatif, kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan 

berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi 

pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui 

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan 

dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

                                                             
51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 
 



 
 

27 
 

Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat 

dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan 

di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 

Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE 

mengalami persoalan-persoalan.52 

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

Dalam Pasal 1 undang-undang ini   yang dimaksud dengan:53 

1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

 

        Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan 

khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah 

menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. 

Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh 

kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang 

gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu 

negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik 

produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.54 

                                                             
52 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
53 Undang-Undang  No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
54 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang  No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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       Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi 

konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang 

diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk 

memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan konsumen.55 

         Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan 

konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas 

bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha 

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang 

merugikan konsumen.56 

    Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan 

oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang 

Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat 

bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 

pendidikan konsumen.57 

        Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan 

kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha 

                                                             
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
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adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal 

seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.58 

        Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat 

melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta 

dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.59 

         Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk 

mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan 

konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong 

lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui 

penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.60 

   Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini 

dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku 

usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan 

penerapan sanksi atas pelanggarannya.61 

         Terkait dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik adalah undang-undang yang sangat diperlukan oleh masyarakat 

untuk melindungi hak-haknya baik dalam penggunaan informasi maupun 

                                                             
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
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pada saat melakukan perdagangan elektronik (electronic commerce/e-

commerce). 

         Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan 

teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.62 Pada 

saat ini, perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin melesat dan 

meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya apalagi dalam era globalisasi 

seperti saat ini. 

         Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan 

teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi 

ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, 

namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi 

informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sejalan dengan itu, teknologi 

informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah 

bangsa.63 

         Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kisah sukses terbaik. 

Meskipun pernah menghadapi gejolak ekonomi dalam krisis keuangan pada 

tahun 1997, Indonesia saat ini adalah salah satu negara yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Fokus utama ekonominya adalah 

ekspor barang-barang seperti tekstil, mobil, peralatan listrik, minyak, dan gas. 

                                                             
62 Edmon Makarim (2004),   Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada,   Jakarta,   2004 dalam 

Maskun dan Wiwik Meilarati (2017),   Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet,   CV.Keni Media, 
Bandung,   2017, halaman 1  

63 Maskun dan Wiwik Meilarati (2017),   Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet,   CV.Keni Media,   
Bandung, 2017, halaman 1 
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Akhir-akhir ini pun, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan negara. 

Diperkirakan, akan ada lima puluh juta pengguna internet baru di Indonesia 

setiap lima tahunnya. Mengapa? karena Indonesia termasuk negara dengan 

pengguna sosial media tertinggi di dunia.64 

        Berdasarkan laporan McKinsey, sektor e-commerce Indonesia sudah 

menghasilkan lebih dari lima miliar dolar dari bisnis formal e-tailing dan lebih 

dari 3 miliar dolar dari perdagangan informal. Di Indonesia, bisnis                         

e-tailing contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Lazada, dan Shopee. 

Sebaliknya, perdagangan informal melibatkan pembelian dan penjualan 

barang melalui cara tidak resmi seperti penggunaan sosial media dan platform 

pengiriman pesan seperti WhatsApp dan Facebook. Hal seperti ini di 

Indonesia biasa disebut sebagai online shop.  Tidak seperti di negara lain, 

perdagangan informal atau perdagangan sosial berkembang pesat di 

Indonesia. Bahkan, menurut data terbaru, perdagangan sosial menyumbang 

40% dari semua penjualan e-commerce di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa 

banyak pemain e-commerce besar seperti Tokopedia dan Lazada belum 

sepenuhnya menembus pasar e-commerce di negara ini.65 

                                                             
64 https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/ 
65 Ibid 

https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/mckinsey-expects-great-growth-for-indonesia-s-e-commerce-market/item8959?
https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/
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         Di antara alasan e-commerce mengalami peningkatan yang begitu cepat 

di Indonesia salah satunya adalah adanya peningkatan yang cepat dari 

penggunaan smartphone.66  

         Smartphone jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer dan laptop 

yang membuatnya mudah diakses oleh sebagian besar orang Indonesia. Ada 

sekitar 70% pengguna internet negara ini adalah pengguna smartphone. 

Laporan McKinsey menyoroti bahwa hampir 75% pembeli online di 

Indonesia menggunakan smartphone.67 

         Kegiatan jual beli secara online yang didorong oleh pertumbuhan 

industri e-commerce di tanah air turut meningkatkan jumlah pembeli melalui 

platform tersebut. Salah satu portal kode diskon untuk situs-situs belanja 

online di Indonesia, CupoNation, memprediksi jumlah pembeli online sampai 

akhir tahun ini akan tumbuh signifikan. "Jumlah online shopper di Indonesia 

terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Di tahun 2018, jumlah online 

shopper diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia. 

Dari studi internal pihaknya, didapati pertumbuhan pembeli secara online atau 

online shopper di Indonesia terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 

2016, jumlah pembeli online mencapai 9,6 persen dari jumlah populasi dan 

meningkat menjadi 10,7 persen pada tahun 2017”.68 

                                                             
66 Ibid 
67  Ibid 
68  https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-indonesia-

capai-119-persen-dari-populasi 

https://www.retailnews.asia/indonesias-e-commerce-market-will-grow-to-65b-by-2020/
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-indonesia-capai-119-persen-dari-populasi
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-indonesia-capai-119-persen-dari-populasi
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         Fenomena e-commerce yang sedang booming saat ini ternyata juga 

dibarengi oleh maraknya sebuah ekses yaitu penipuan online. Hal ini 

dikhawatirkan, jika tidak segera diatasi, praktik penipuan online ini juga akan 

berdampak buruk bagi kemajuan e-commerce di Indonesia, karena bisa 

membuat para pelanggan menjadi takut belanja online yang dapat 

mengakibatkan tingkat kesejahteraan dari pelaku usaha online juga menurun. 

         Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia, telah ada 16.678 laporan yang masuk ke situs tersebut. 

"Data per 11 September 2018, dari seluruh laporan yang masuk tersebut, 

hampir 14.000 di antaranya merupakan tindak kejahatan berupa penipuan 

transaksi online. Sedangkan, sisanya adalah kasus penipuan investasi, 

pemerasan, prostitusi online, dan kejahatan lain seperti undian palsu, 

penyuapan, dan korupsi.69  

         Sementara berdasarkan hasil survei Kaspersky Lab di 26 negara, 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban 

penipuan online terbesar di dunia dengan 26 persen konsumen pernah menjadi 

korban.70 

         Kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. 

Semakin maju kehidupan masayarakat, maka kejahatan juga ikut semakin 

maju. Kejahatan pun menjadi sebagian dari budaya itu sendiri. Hal ini berarti 

                                                             
69   https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-

cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000?page=all 
70https://www.liputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-

korbanpenipuan-online 

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000?page=all
https://www.liputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korbanpenipuan-online
https://www.liputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korbanpenipuan-online
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semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin 

modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan pelaksanaannya.71 

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:   

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga    

menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan 

besarnya korban yang dilibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah 

dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam 

lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang 

ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan kualitas rendah yang 

dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran 

dan berbagai kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan 

penyamaran”.72 

 

      

1.2.     Rumusan Masalah 

           Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:  

1) Bagaimana pengaturan mengenai perdagangan elektronik (electronic 

commerce/e-commerce) di Indonesia? 

2)  Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam 

menghadapi tindak kejahatan penipuan secara online di Indonesia?   

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang diangkat di atas diharapkan dapat mencapai tujuan, 

yaitu sebagai berikut:  

                                                             
71 Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, diakses di jurnal.fhunla.ac.id pada 16 September 2015 dalam 

Maskun dan Wiwik Meilarati (2017),   Aspek Hukum Berbasis Internet,   CV.Keni Media,   Bandung, 
2017  

72 Soedjono Dirdjonosisworo (2017),  Hukum Pidana Indonesia da Gelagat Kriminalitas Masyarakat 
Pasca-Industri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH, UNPAR, Bandung,  1991 dalam 
Dwidja Priyatno,  Sistem Pertanggungjawaban Pidana KorporasiDalam Kebijakan Legislasi, Cetakan 
Pertama, Kencana, Depok,  2017, halaman 1  
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1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai perdagangan elektronik                   

(electronic commerce/e-commerce) di Indonesia. 

2) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

masyarakat dalam menghadapi tindak kejahatan penipuan secara online 

di Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

    Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah : 

1) Untuk kepentingan pembangunan nasional.  

       Penulis berharap agar hasil peneltian ini akan memberikan masukan 

kepada masyarakat terkait pengaturan mengenai perdagangan elektronik 

(electronic commerce/e-commerce) di Indonesia. 

2) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

            Diharapkan melalui hasil penelitian ini akan memberikan 

pemahaman mengenai keuntungan melakukan perdagangan dengan 

menggunakan e-commerce, bahaya yang mengintai dan masukan kepada 

pemerintah untuk dapat melakukan tindakan yang tepat terhadap para 

pelaku kejahatan penipuan pada perdagangan dengan menggunakan           

e-commerce sehingga membuat masyarakat baik pelaku usaha maupun 

konsumen dapat berdagang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan 

memenuhi kebutuhannya tanpa merasa kuatir akan mengalami penipuan 

lagi. 

 


