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“Menjamin Prinsip Kesetaraan dalam Proses Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: 

Perlindungan terhadap Perempuan Konsumen”1  
Oleh: Yusuf Shofie2 

 
 
1. Pengantar 

 
     Saya sependapat dengan penyelenggara seminar ini bahwa Prof. H. Mardjono 
Reksodiputro, S.H., M.A. merupakan salah satu guru besar hukum pidana di Indonesia 
yang memiliki banyak pemikiran dan fokus yang berkaitan erat dengan pentingnya 
posisi korban untuk diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana kita yang akan terus 
bergulir. Saya ditugaskan sebagai pengganti narasumber lainnya dengan menyampaikan 
materi berjudul “Menjamin Prinsip Kesetaraan dalam Proses Pembaruan Hukum Pidana 
di Indonesia: Perlindungan terhadap Perempuan”.  
 
     Saya tentu bukanlah siapa-siapa. Dalam konteks seminar ini, saya hanyalah sekedar 
buih. Jika pun boleh mengutip Prof Hakristuti Harkrisnowo (2007), salah satu Guru 
Besar saya yang turut membangun pemikiran hukum saya, bahwa saya berittiba pada 
pandangan beliau bu Harkristuti dalam “Mardjono Reksodiputro: Pengabdian Seorang 
Guru Besar Hukum Pidana” (2007): “Sulit bagi orang-orang __bahkan untuk sekedar 
bermimpi __ untuk dapat menyamai achievements beliau di bidang hukum dalam 
segala manifestasinya”.3 Kemampuan saya serba terbatas. Dalam perjalanan akademik 
saya, “Pengantar Ilmu Hukum” (PIH) pun mengulang 3 (tiga) kali baru lulus, dengan nilai 
C.  “Ilmu Negara” pun memeroleh nilai I (Incompleted). Kertas Ujian Akhir Semester 
(UAS) terselip entah dimana. Mengulang pun lulus. “Percobaan, Penyertaan dan 
Gabungan Tindak Pidana” cukup mengulang sekali dan lulus. Keduanya C. 
Alhamdulillah, yang lainnya tidak ada yang tidak lulus.  Karenanya saya ragu apakah bisa 
memenuhi harapan penyelenggara. Dalam keraguan tersebut saya berusaha menulis 
makalah ini.  
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 Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan 

Hukum Pidana di Indonesia: Menggali Pemikiran Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam 
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     Dengan alasan 2 (dua) alasan dengan seizin penyelenggara saya memodifikasi sedikit 
pada judul tersebut, tentu dengan harapan tanpa mengubah esensi dari materi 
tersebut. Pertama, keterbatasan kemampuan akademik dan praktik hukum saya 
menyangkut judul yang disampaikan. Kedua, khawatir penyampaian saya menjadi tidak 
konkret bagi pembaharuan hukum pidana yang dicita-citakan, apalagi waktu begitu 
singkat mengenal Prof. H. Mardjono Reksodiputro selama kurun 1998-2019 perjalanan 
saya. Tafsir atau pemahaman saya, beliau adalah akademisi yang selalu berpikir konkret 
dan sangat berhati-hati. Tercermin dalam pandangan beliau sebagai kriminolog dan ahli 
hukum. Bagi saya, doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana menjadi salah satu 
ciri khas beliau selama saya berdiskusi menimba ilmu dan mendampingi beliau 
terutama menyangkut “korban tindak pidana” dan “pelaku tindak pidana”. 
 
     Tulisan kecil saya yang kurang begitu ilmiah ini mencoba menjawab 2 (dua) hal dari 
ToR yang dimintakan penyelenggara. Pertama, menggali pemikiran dan masukan Prof. 
H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. terkait dengan posisi korban tindak pidana di 
dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kedua, mendiskusikan proses 
pembaruan hukum pidana dengan (mungkin) paradigma restorative justice di Indonesia 
ke depan. 
 
 
2. Menelusuri kembali Jejak Pemikiran Prof Mardjono Reksodiputro 

 
     Tertelusuri dalam jejak cita-cita pembaruan hukum pidana Indonesia korban 
seringkali kehilangan hak untuk memperoleh ganti rugi. Pelanggaran yang mulanya 
adalah menimbulkan hubungan antara pelaku dan korban, yang kemudian 
memunculkan adanya hak dari korban untuk memperoleh ganti rugi yang semata-mata 
didekati melalui instrumen hukum perdata. Terbukti tidaknya kerugian dan panjangnya 
rangkaian proses hukum yang harus dijalani korban menjadi tidak soal dalam budaya 
penegakan hukum sehari-hari. 
 
     Proses pelaksanaan peradilan pidana menghendaki adanya “proses hukum yang adil 
atau layak” (due process of law) sebagai lawan “proses yang sewenang-wenang atau 
berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum” (arbitrary process).4  Pengalaman 
penegakan hukum melalui peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa proses 
hukum yang adil dan layak ini lebih ditekankan pada penghormatan hak-hak tersangka 
atau terdakwa dalam suatu rangkaian proses peradilan pidana sejak dimulainya 
tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan sampai proses 
penuntutan, peradilan dan eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan. 

                                              

   
4
  Terjemahan due process of law dan arbitrary process ini dikutip dari Mardjono Reksodiputro.  Lihat: 

Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan Penegakan 
Hukum dalam Batas-batas Toleransi”, pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993, dalam Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai 
Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kelima) (Jakarta: Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal.8. 
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     Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (FHUI) (1993), Mardjono Reksodiputro (1993), menyebutkan bahwa proses 
hukum yang adil atau layak sering hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan 
hukum acara pidana suatu negara pada tersangka atau terdakwa, padahal arti proses 
hukum yang adil atau layak lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan 
perundang-undangan secara formal.5  Terkesan proses hukum yang adil atau layak itu, 
hanyalah berlaku bagi tersangka atau terdakwa. Sepanjang ketentuan-ketentuan hukum 
acara menyangkut tersangka atau terdakwa sudah diikuti atau dilaksanakan pada 
tahap-tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan eksekusi putusan peradilan, proses 
hukum yang adil atau layak dianggap sudah dipenuhi. Tidak dihiraukan lagi sebab-sebab 
atau akibat-akibat tindak pidana (kejahatan) pada korban. Proses itu sudah berhenti, 
ketika putusan pengadilan pidana sudah dieksekusi. Biaya-biaya sosial (social cost) 
akibat tindak pidana (kejahatan) itu, misal: penderitaan dan kerugian korban serta 
berbagai stigma terhadap korban, belum atau tidak diakomodasi. Selesainya proses 
peradilan pidana dianggap sudah memulihkan biaya-biaya sosial akibat tindak pidana 
itu. Saya melihat tidak ada ”prinsip kesetaraan”. 
 
     Di mata hukum, peran korban yang diwakili Jaksa/ Penuntut Umum hanyalah 
terbatas menjadi “saksi korban”,6 sebutan yang lazim digunakan dalam praktik 
penegakan hukum, baik pada proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.  Sebutan 
dan batasan “saksi korban”, tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3209) (selanjutnya disebut 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP). Dalam Pasal 108 KUHAP, 
misalnya, disebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang mengalami, melihat, 
menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak 
untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan penyidik baik lisan 
maupun tertulis” (Garis bawah dari penulis).  
 
     Dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP ditentukan: “Yang pertama-tama didengar 
keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” (Garis bawah dari penulis).  
Keterangan saksi korban, baik di penyidikan, penuntutan, dan peradilan mungkin saja 

                                              

    
5
  Ibid.  Menurut Lawyer Committee for Human Right, kriteria peradilan yang adil dan tidak memihak, 

yaitu: a) Prosedur dan kedudukan yang adil; b) Persidangan yang terbuka untuk umum; c) Pengadilan yang 
kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum; d) Asas praduga tak bersalah; e) 
Jaminan prosedural minimal; f) Hak atas fasilitas-fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan 
suatu pembelaan; g) Peradilan tanpa penundaan yang tidak semestinya; h) Hak untuk membela diri; i)  
Hak atas saksi; j) Hak atas penterjemah; k) Asas non self-incrimination; l) Hak untuk banding; m) Hak atas 
ganti rugi akibat kesalahan pengadilan; n) Asas ne bis in idem.  Lihat: Lawyer Committee for Human Right, 
Prinsip-prinsip Peradilan yang Tidak Memihak (diterjemahkan dari Fair Trial oleh Ahmad Fauzan) (Jakarta: 
YLBHI, 1997), hal.5-39. 
   

6
  Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri (Pasal 1 
angka 26 KUHAP).  
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merupakan bukti yang paling membahayakan bagi tersangka atau terdakwa. Seorang 
saksi korban yang memberikan keterangan dalam setiap tingkat proses peradilan pidana 
berarti sudah memperhitungkan untung-ruginya memberikan keterangan.   
 
     Menurut Mulyana W. Kusumah (1981), saksi korban semestinya diberikan hak untuk 
menolak memberikan kesaksian dengan dasar pembenaran sebagai berikut:7 
1. Atas keterangan-keterangan/kesaksian yang diberikan, saksi korban mengambil risiko 
penderitaan fisik atau psikis yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan 
pembalasan yang dilakukan pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu, misal: 
gang-gang; 
2. Pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal berhubungan dengan tersangka atau 
terdakwa barangkali membawa akibat-akibat emosional dan lebih jauh menimbulkan 
hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologis saksi.  
 
     Pemikiran Mulyana Kusumah (1981) tersebut tidak semata-mata pada perspektif 
hukum pidana dan hukum acara pidana, melainkan pada perspektif korban.  Bila 
semata-mata pada perspektif hukum, saksi korban yang dengan sengaja tidak bersedia 
bersaksi dalam perkara pidana diancam pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan 
(Tindak Pidana Kejahatan Pasal 224 KUHP) atau dengan melawan hak tidak datang 
untuk bersaksi sesudah dipanggil menurut undang-undang diancam pidana denda 
(Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 522 KUHP).  Dari perspektif hukum ini, saksi korban ini 
akan menjadi “korban” untuk yang kedua kalinya. Pertama, ia menjadi korban tindak 
pidana (kejahatan) yang dialaminya. Kedua, ia menjadi korban birokrasi sistem 
peradilan pidana.  
 
     Pendekatan lain ”bukan hukum” menjadi alternatif penjelasan teoritik mengapa 
tidak ada penerapan ”prinsip kesetaraan” pelaku dan korban tindak pidana. Mardjono 
Reksodiputro (1997) menyebut sejumlah nama tokoh kriminologi dengan karya tulisnya, 
seperti: Hans Von Hentig (The Criminal and his Victim, New Haven, 1949), Benjamin 
Mendelsohn (“Victimologie”, Revue Internationale de Criminologie et de Police 
Technique, 1956, No.2), Paul Cornil (“Contribution de la Victimologie aux sciences 
criminologiques” Revue de droit Penal et de Criminologie, April 1959), dan W.H. Nagel 
(“Victimologie”, Tijdschrift voor Strafrecht, 1959)  yang berjasa memperjuangkan agar 
korban mendapatkan perlakuan yang adil dari masyarakat.8  
 
     Untuk sampai pada preskripsi telah terdapat kesetaraan antara ”pelaku tindak 
pidana” dan ”korban tindak pidana” tentu seyogyanya dipahami ada-tidaknya langkah-
langkah Negara untuk menangkap aspirasi kehendak korban. Teori sanctie baik dari 

                                              

   
7
  Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi (Bandung: Alumni, 

1981), hal.112. 
   

8
 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua) 

(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas 
Indonesia, 1997, Cet.ke-2), hal. 71.  Lihat pula: Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan 
Karangan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 66.  
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Hans Kelsen (mewakili negara-negara Eropa Kontinental) maupun John Austin (mewakili 
negara-negara Anglo Saxon) belum mampu memberikan preskripsi empiris berkeadilan 
bagi ”korban tindak pidana”. Teori lain atau pendekatan lain ”bukan hukum” telah 
tertelusuri digunakan untuk mengritisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Saya pun mencoba membaca dan merenungkannya kembali.9 
 
     Masalah korban tidak sama sama sekali baru dalam dunia akademik dan praktik 
penegakan hukum.  Akan tetapi sebagai suatu bidang ilmu yang memberikan perhatian 
pada korban tindak pidana, viktimologi (victimology)10 tergolong relatif baru.   Benjamin 
Mendelsohn, seorang pengacara dan tokoh kriminologi di Jerusalem yang pertama kali 
menggunakan istilah victimology,11 namun demikian belum ada kesepakatan di 
kalangan ahli kriminologi apakah viktimologi terpisah dari kriminologi.  Para pendukung 
Mendelsohn menghendaki viktimologi terpisah dari kriminologi. Kecenderungan ini 
tampak dengan diselenggarakannya pertemuan-pertemuan tersendiri secara teratur 
walaupun masih terbatas pada simposium serta penerbitan majalah tersendiri.12 
 
     Namun demikian pada waktu itu akhirnya simposium viktimologi yang pertama itu 
(tahun 1973 di Jerusalem) telah mengambil kesimpulan penting sebagai berikut:13 
1. Viktimologi dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang korban. Perhatian khusus 
semestinya dicurahkan pada masalah-masalah korban kejahatan (the problem of victims 
of crime), yang merupakan perhatian utama simposium tersebut; 
2. Kriminologi diperkaya oleh orientasi viktimologis. 
Bahwa perbedaan-perbedaan pandangan itu ada, hanyalah pada tataran akademik, 
sedangkan pentingnya perhatian terhadap korban tindak pidana tetap merupakan 
perhatian bersama para ahli yang berbeda pendapat itu. 
 
     Mardjono Reksodiputro (1997, 1995) menyebutkan ternyata pendekatan modern 
dalam hukum pidana lebih mengetengahkan reaksi negara (masyarakat) terhadap 
penjahat (pelaku tindak pidana) tidak boleh hanya ditentukan oleh kepentingan 

                                              

   
9
 Penulis telah mencoba meneluri dokumen-dokumen berikut ini: (1) Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta: BPHN, 2015); (2) Institute for Criminal Justice 
Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Lembaga Studi Advokasi Indonesia (ELSAM), 
Catatan terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP Tahun 2015 (Jakarta: Institute for 
Criminal Justice Reform, Desember 2015); (3) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Polemik Pembahasan RKUHP (Depok: Fiat Justitia, Vol.2, No.1, April 2014); 
(4) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Akhir Tim 
Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta: 
BPHN, 2010). 
   

10
  Victimology (istilah bahasa Inggris), berasal dari kata-kata lain, yaitu: victima, yang berarti korban, 

dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan atau studi.  Lihat: Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: 
Kumpulan Karangan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal.65.  
   

11
  Ibid.,, hal.66.  

   
12

  Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan…, hal.73.  
   

13
  Ibid. 
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korban;14 reaksi negara tidaklah digantungkan kepada keinginan korban untuk 
memuaskan keinginannya untuk balas dendam.    

     Lebih lanjut beliau (1997, 1994) menunjukkan bahwa semula reaksi terhadap tindak 
pidana sepenuhnya menjadi hak (dan kewajiban) korban dalam bentuk pemuasan 
keinginan untuk balas dendam.  Keinginan ini lambat laun dapat digantikan dengan 
pembayaran ganti rugi oleh si pelanggar.  Bahwa ternyata dirasakan bahwa akibat 
tindak pidana itu tidak hanya merupakan urusan pelaku tindak pidana dan korban, 
melainkan juga nomenklatur ”keseimbangan” (bukan ”kesetaraan”) ketertiban 
masyarakat (negara) terganggu.15   
 
     Dalam kajian tentang korban Mardjono Reksodiputro (1997, 1995) 
mengemukemukakan beberapa alasan mengapa korban tidak melaporkan tindak 
pidana/kejahatan yang dialaminya, yakni: 16 
 
     “1. meskipun tahu menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena: 

1.1. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan 
laporannya; 

1.2. menganggap peristiwa itu sebagai urusan pribadi, karena: 
1.2.1. akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan; atau 
1.2.2. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi (seperti dalam 

kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena 
kebodohan atau ketamakan); 

 2. korban tidak mengetahui bahwa telah mengalami peristiwa kejahatan  (misalnya 
dalam hal penipuan yang canggih); 

 3. korban yang sifatnya abstrak (abstract victim) dan karena itu sukar ditentukan 
secara jelas (misalnya masyarakat konsumen); 

 4. korban mengalami peristiwa kejahatan, karena ia sendiri terlibat dalam kejahatan 
(victims of their own criminal activity) (misalnya penipuan dalam perdagangan 
narkotika); 

 5. secara “resmi” tidak terjadi korban kejahatan, karena adanya kewenangan 
“diskresi” (misalnya dari polisi; hal ini menyangkut kebijakan penegakan hukum).” 

 
Tidak dipahaminya batasan korban secara proporsional semakin menjauhkan korban 
dari keinginan untuk mendapatkan hak-haknya. Jaminan yang diberikan KUHAP pun 
                                              

   
14

  Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana ((Kumpulan Karangan 
Buku Ketiga) (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi 
Universitas Indonesia, 1997, Cet.ke-2), hal.101.  
   

15
  Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana …, hal.75.  

   
16

  Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana..., hal.104-105.  
Bandingkan pula dengan uraian Arif Gosita (1993) tentang macam dan bentuk korban tindak pidana.  
Uraiannya ini sebagian merupakan jawaban mengapa korban tidak melaporkan tindak pidana yang 
dialaminya, misal: kebiasaan toko-toko untuk tidak melaporkan adanya pencurian di toko-tokonya, sebab 
kerugian yang diderita karena pencurian itu sudah diperhitungkan dan karena pelaporan kepada polisi 
malah dapat merusak penjualan atau menimbulkan kesulitan lain.  Lihat: Arif Gosita, Arif Gosita, Masalah 
Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal.68-71. 
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belum dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan hukum mereka. Sejak 
diberlakukannya ”Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan” (Resolusi Majelis Umum No. 40/34 Perserikatan Bangsa-
Bangsa tanggal 29 Nopember 1985), batasan ”korban” telah diperluas. Yang dapat 
dikategorikan sebagai korban tak lagi hanya mereka yang menjadi korban tindak pidana 
konvensional, seperti: pembunuhan, penganiyaan, perkosaan, pencurian dan 
sebagainya. Batasan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia. 
 
     Sejak diperluasnya batasan tersebut, ruang lingkup studi tentang korban tersebut 
menjangkau hal-hal sebagai berikut:17 
1. Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of 

economic power), seperti: pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan 
konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, penyelewengan 
dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan 
transnasional, pelanggaran pajak, dan sebagainya; 

2. Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public 
power), seperti: penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, pelanggaran 
terhadap hak-hak asasi manusia. 

 
     Melalui deklarasi tersebut, telah diakui dan diperkenalkan secara luas di kalangan 
masyarakat internasional bahwa dalam hal negara belum sepenuhnya mampu 
memberikan rasa aman bagi warganegaranya agar terlindung dari berbagai tindak 
pidana/kejahatan, korban berhak memperoleh ganti kerugian dengan segera (access to 
prompt redress).  Di dalam huruf A.4 deklarasi tersebut dinyatakan: 18 
 

      “Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They 
are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as 
provided for by national legislation, for the harm that they have suffered”. 
     (Korban harus diperlakukan dengan penuh rasa kasih dan penghormatan atas 
martabatnya.  Korban berhak mendapat kesempatan menggunakan mekanisme 
hukum dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh 
perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya). 

 
Semangat untuk menyatakan keprihatinan secara internasional terhadap para korban 
tindak pidana itu, parallel dengan keinginan dunia internasional untuk memerbaiki 
nasib konsumen di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang, melalui 
suatu Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 16 April 1985 No.39/248 tentang 

                                              

         
17

  Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana…, hal.85.   
         

18
  United Nations, Departement of Public Information, Declaration of Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power, DPI/895-August 1986-10M. Terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia, berserta instrumen-instrumen hukum internasional lainnya dijumpai pada Ifdhal Kasim (ed), 
Dimensi-dimensi HAM pada Administrasi Keadilan: Himpunan Dokumen Internasional HAM (Jakarta: 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2000), hal.76-81.  



 

8 
 

Perlindungan Konsumen (The United Nations Guidelines for Consumer Protection) 
mutatus mutandis (Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015 
Distr.General A/RES/70/86, 22 April 2015).19 Dua diantara enam kepentingan konsumen 
yang dikedepankan resolusi itu, yaitu: perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya 
terhadap kesehatan dan keamanannya serta tersedianya upaya ganti yang efektif (right 
to redress), tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran viktimologi yang telah 
berkembang selama ini. 
 
     Dengan merujuk pada kedua deklarasi tersebut, hak korban untuk memperoleh ganti 
rugi (access to prompt redress) dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Hak untuk mendapatkan restitusi (restitution) (Huruf A.8-11).    

Restitusi yang dibayarkan pelaku tindak pidana kepada korban, keluarga atau 
tanggungannya  mencakup: pembayaran harta milik, pembayaran atas kerusakan, 
kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya 
korban (seperti: biaya perawatan, biaya pemakaman), penyediaan jasa (jasa 
penasihat hukum), dan pemulihan hak-hak (seperti: penggantian penghasilan yang 
hilang, ganti rugi karena cacad).  Restitusi menjadi kewajiban negara untuk 
membayarkannya kepada korban, dalam hal terjadi penyalahgunaan secara melawan 
hukum kekuasaan umum oleh pejabat-pejabat pemerintahan (public officials) atau 
wakil-wakilnya yang lain (other agents) dalam kapasitas resmi atau setengah resmi 
(an official or quasi-official), misal: kesesatan peradilan (judicial error), dan 
penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang (arbitrary arrest or 
detention);  

2. Hak untuk mendapatkan kompensasi (compensation) (Huruf A.12-13).   
Kompensasi merupakan imbalan keuangan dari negara kepada:  
2.1. para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan 

fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius; 
2.2. keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang 

menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut; 
yang berasal dari dana-dana nasional, jika ganti rugi tidak sepenuhnya tersedia dari 
pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lain. 

 

                                              

   
19

 Resolution Adopted by The General Assembly (on the report of the Second Committee 
A/39/789/Add.2)) 39/248 on Consumer Protection, Distr.General A/RES/39/248 16 April 1985, 9 pages, 
mutatis mutandis  (Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015 Distr.General  
A/RES/70/86, 22 April 2015, 18 pages). Resolusi ini popular disebut Pedoman Perlindungan Konsumen 
(Guidelines for Consumer Protection). Publikasi resolusi ini sebelumnya terdapat dalam: (1) Resolution on 
Consumer Protection, Adopted by The United Nations General Assembly April 9, 1985. 
U.N.G.A./RES/39/248, 39 U.N. GAOR Supp. (No.51) 179, U.N.Doc.A/39/789/Add.2 (1985) General 
Assembly 16 April 1985. Lihat: Burn H. Weston, Richard A. Falk & Anthony D’amato, Basic Documents in 
International Law and World Order, 2nd Ed, St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1990, p.625-630; (2) 
Guidelines for Consumer Protection, New York: Department of International Economic and Social Affairs, 
United Nations, 1986. 
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     Ketika deklarasi itu diberlakukan, KUHAP sudah berlaku terlebih dahulu. Apa yang 
diperkenalkan KUHAP sebagai mekanisme “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 
Kerugian” (Bab XIII Pasal 98-101 KUHAP), sebenarnya merupakan pembayaran restitusi 
dari terpidana kepada pihak ketiga atau korban.  Itu pun sebenarnya masih sangat 
digantungkan inisiatif pihak ketiga atau korban untuk mengajukannya sebelum 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) atau sebelum hakim 
menjatuhkan putusan (vonis) dalam persidangan dengan pemeriksaan acara cepat.  
Restitusi tersebut bukanlah sanksi pidana menurut hukum (pidana) positif. Dalam 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang 
mulai berlaku pada tanggal 23 Nopember 2000 hak korban telah diakui untuk 
mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (Pasal 35 Bab VI Kompensasi, 
Restitusi dan Rehabilitasi).  Ketentuan ini ternyata hanya berlaku khusus bagi korban 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya.  Tentu saja ketentuan 
ini tak berlaku bagi korban pelanggaran hak-hak konsumen. 
 
     Dengan kondisi seperti ini, suatu amandemen atau perbaikan sistem peradilan 
pidana kita merupakan kebutuhan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini korban 
tindak pidana.  Bila ini tidak dilakukan, berbagai tindak pidana/ kejahatan sebagai akibat 
perkembangan teknologi dan ekonomi,20 __ sering dalam berbagai kajian kritis 
kriminologi dan viktimologi disebut sebagai tindak pidana korporasi (corporate crime)__ 
tidak akan dapat memulihkan kerugian-kerugian yang dialami para korban.   
 
     Mardjono Reksodiputro (1997, 1994) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk 
penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) lainnya, 
seperti: kurang tanggapnya instansi pemerintah, misalnya: pencemaran lingkungan, 
keamanan dalam pekerjaan, penyebaran barang-barang produksi yang berbahaya bagi 
konsumen, dapat menimbulkan kerugian yang luas, tidak terbatas hanya pada korban 
individual saja, bahkan kelompok korban.21  Akibat-akibat kerugiannya yang sangat luas 
di masyarakat, tak jarang sulit menentukan korbannya secara pasti.  Ke dalam bentuk-
bentuk penyalahgunaan ini, tindak pidana korporasi (corporate crime) dimana 
masyarakat konsumen luas menjadi korbannya, termasuk di dalamnya.  Bahwa orientasi 
hukum pidana yang semula didesain hanya untuk menghadapi perilaku individu, kini 
harus diubah dengan membuka kemungkinan korporasi untuk dituntut, diadili dan 
dijatuhi pidana.  Rancangan KUHP kita sudah menampung arus aspirasi-aspirasi 
tuntutan keadilan ini.   
 
     Masih menurut beliau (1997), penjatuhan pidana kepada korporasi (dan 
pengurusnya) harus dapat dirasakan oleh: 

                                              

   
20

 Mardjono Reksodiputro (1997) menyatakan keprihatinannya bahwa kemajuan pembangunan 
ekonomi di Indonesia  selama seperempat abad terakhir ini telah pula mendorong perubahan wajah 
pelaku kejahatan di Indonesia sehingga pembicaraan mengenai tindak pidana korporasi memperoleh 
perhatian istimewa dalam berbagai tulisan dan seminar.  Lihat: Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai 
Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana...,  hal.136. 
   

21
  Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana…, hal.94-95.  
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1. mereka yang secara nyata memimpin atau memberi perintah untuk melakukan suatu 
perbuatan atau menimbulkan akibat-akibat yang dilarang hukum pidana; mereka ini 
tak harus secara organisatoris mempunyai hubungan dengan korporasi yang 
bersangkutan; 

2. para pemegang saham yang mempunyai kekuasaan tertinggi pada korporasi dalam 
rapat umum pemegang saham; 

melalui antara lain, penjatuhan pidana pidana denda yang tinggi.22   

 
 
3. Perempuan Konsumen, Gerakan Perlindungan Konsumen dan Dilema Prinsip 

Kesetaraan  
 
     Penyebutan nomenklatur “kesetaraan” dalam ToR penyelenggara membuat penulis 
berusaha terus menelusuri gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Salah satunya 
adalah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dengan terlebih dahulu 
menelusuri karya akademik salah satu tokok NGO (LSM) Indonesia, alm Dr.Mansour 
Fakih.  “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” (1996) diterbitkan Pustaka Pelajar di 
Yogya edisi Cetakan ke-3, Februari 1999.23 Saya mengenal beliau, bertemu dan 
berdiskusi langsung dalam salah satu kesempatan pertemuan rencana strategis 
perlindungan konsumen di Indonesia di tahun millennium (2000) selesai menyelesaikan 
riset pascasarjana saya tentang korban yang dibiayai Ford Foundation saat itu.  
 
     Saya ingat persis kalimat beliau: “NGO (LSM) tidak perlu lagi ikut menangani 
persoalan perlindungan konsumen yang sudah ‘diambil alih’ Negara sejak berlakunya 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Banyak yang 
belum paham, termasuk namun tidak terbatas pada saya saja, maksud beliau. Sekarang 
(2019) saya sadar bahwa pemikiran akademis beliau betul-betul empiris, melampau 
situasi empiris politik hukum pada saat itu (2000).  Mulailah kami belajar dan mencoba 
memengerti gender dan analisis gender dalam rutinitas minggu-minggu kerja advokasi 
perlindungan konsumen. Sebelum shalat jumat pun disempatkan diskusi tentang 
gender dan persoalan hukum perlindungan konsumen pada tataran praksis. Begitulah 
jasa beliau. Al Fatihah dikirimkan kepada beliau bagi yang berkenan. 
 
     Dengan meminjam asumsi dasar feminisme liberal sebagaimana diargumentasikan 
Mansour Fakih (1996) bahwa kebebasan (freedom) dan kesamaan (equity) berakar pada 
rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik, maka kerangka kerjanya 
memerjuangkan persoalan masyarakat, tertuju pada “kesempatan yang sama” dan “hak 
yang sama” bagi setiap individu. Kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. 
Dengan asumsi bahwa “perempuan makhluk rasional”, maka tidak ada tempat 

                                              

   
22

  Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana…,  hal.138 dan 
143. 
   

23
 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Februari 1999, 

Cetakan ke-3). 
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pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.24 (Mungkin) ini yang 
dimaksudkan oleh penyelenggara. (Mungkin) juga ada penjelasan lain secara teoritis. 
Diskursus secara akademik selalu terbuka untuk memberikan penjelasan berbagai 
fenomena sosial yang belum atau tidak ditafsir oleh hukum positif yang terkesan 
penggunaan kaca mata kuda.  Rasa keadilan menjadi tidak mampu diakomodasi hukum 
positif, pun itu pun atas nama tafsir demi kepastian hukum. Hukum belum mampu 
memberikan preskripsi yang berkeadilan bagi masyarakat pendukung Negara Hukum. 
  
     Masih ingat sosok Zoemrotin K. Susilo, seorang ibu rumah tangga, mantan Ketua 
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Anggota 
(Komisioner) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dikenal “galak” 
dan konsisten di era tahun 1990an hingga awal tahun millennium 2000an? Betapa 
sederhananya cara beliau menulis suatu buku kecil setebal 30 halaman, namun 
substansinya strategis dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia hingga kini (2019). 
Setidaknya itu yang dijumpai kembali penulis pada salah satu tulisan beliau berupa 
buklet majalah Femina berjudul “Cara Berbelanja yang Baik” (1984),25 berwarna 
kekuning-kuningan, berusia 30 tahunan, tersimpan dalam salah satu di antara rak-rak 
buku-buku dan dokumen-dokumen penulis.  
 
     Tidak ada satupun penyebutan pasal-pasal dari kitab-kitab hukum dan/atau undang-
undang, sekalipun nama undang-undangnya, di dalamnya. Bagi penulis itulah 
“hukumnya” Zoemrotin tentang perlindungan (hukum) konsumen di Indonesia pada 
saat itu. Umumnya konsumen yang melanggar “hukumnya” itu terjebak tipu muslihat 
pelaku usaha. Mirip dengan Rebecca Bloomwood, jurnalis penulis artikel cara mengatur 
keuangan, seorang tokoh dalam novel paradox berjudul “Confessions of Shopaholic” 
karya terkenal Sophie Kinsella (2000), yang terjebak dalam sikap konsumtif diikuti 
dengan tagihan-tagihan kartu kredit dalam bentuk klausul-klausul baku sebagaimana 
dikutipkan sebagian kecil dari karya sastera tersebut: 
 

“… Selama bertahun-tahun ini aku mengikuti semacam siklus belanja informal. Agak 
mirip sistem rotasi panen petani. Tetapi sebagai ganti gandum-jagung-barley-masa 
istirahat, siklusku adalah baju-alat-rias-sepatu-baju. (Biasanya aku tak pusing 
dengan masa istirahat). Sebetulnya belanja sangat mirip dengan bertani. Kau tak 
bisa terus menerus membeli yang sama __ kau harus sedikit bervariasi. Kalau tidak 
kau akan jemu dan tidak bisa bersenang-senang lagi (hal.238). 
… Inilah kehidupan sesungguhnya. Pulang ke apartemen kecil yang masih 
menebarkan aroma kari dengan setumpuk surat kejam dari bank, tanpa tahu 
bagaimana menanganinya” (hal.251) (Garis bawah dari penulis).26 

 

                                              

   
24

 Ibid., hal.81. 
   

25
 Zoemrotin K. Susilo, “Cara Berbelanja yang Baik”, Buklet Majalah Femina Nomor 19/XII, 8 Mei 1984.  

   
26

 Sophie Kinsella, Confessions of a Shopaholic (Pengakuan Si Gila Belanja). Diterjemahkan oleh Ade Dina 
Sigarlaki (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Februari 2009, Cet.ke-6), hal.238 dan hal.251. 
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Atau (mungkin) kutipan penulis dari seorang budayawan, Radhar Panca Dahana (2014) 
dalam karyanya “Hidup Lebih”, Kompas, 14 Agustus 2014, berikut ini mewakili sikap 
konsumtif sebagian masyarakat kita yang memberi makna “lain” tentang perlindungan 
konsumen: 
 

     “Apa yang antara lain mencemaskan seorang kepala rumah tangga ketika 
bersama keluarga, anak dan istri, begitu keluar dari daerah permukimannya dan 
masuk ke jalan raya? Tak lain realitas paling mencolok dan hampir jadi identitas di 
hampir semua jalan raya Indonesia: deretan toko dan iklan! 
     Apa yang salah dengan realitas “modern” itu? Tidak ada. Semua itu kita terima 
sebagai kewajaran, bahkan alamiah. Yang “salah” mungkin adalah manusia yang lalu 
lalang di realitas itu, termasuk anak dan istri kepala rumah tangga tadi. Semua toko 
dan iklan itu seperti parade tawaran, rayuan, bahkan isapan kenikmatan dunia yang 
sepanjang jalan tidak letih membetot nafsu memiliki dan hasrat membelinya. 
     Segala tawaran toko dan iklan yang memenuhi hidup kita tidak hanya di jalan 
raya, tetapi juga di semua saluran televisi, halaman koran, majalah, brosur-brosur, 
hingga saluran virtual di berbagai gadget yang melekat dengan keseharian kita. 
Hampir tidak ada lagi sisa detik yang kosong untuk kita merenung atau 
mengendapkan semua tawaran itu, hingga tiba-tiba ia telah menjadi “kebutuhan” 
yang seakan urgent untuk segera dipenuhi”.27 

 
     Bagaimana mungkin urusan belanja konsumtif dalam karya sastera dan refleksi 
budayawan tersebut berhubungan dengan gerakan (perlindungan) konsumen di 
Indonesia? Sulit memang menentukan yang mana saja variabel independen dan 
variabel dependen. Banyak karya sastera diilhami dunia nyata dimana karya itu dibuat. 
Setting karya sastera mungkin saja tidak ilmiah. Sudut pandang masing-masing disiplin 
ilmu memiliki perspektif yang berbeda satu sama lainnya. (Barangkali) tulisan Frank 
Trentmann (2009) dapat membantu memberikan perspektif menyangkut perilaku 
konsumen.28 
 
     Dalam disertasi Adi Suryadi Culla (2005), YLKI,29 organisasi yang pernah dipimpin 
Permadi, Erna Witoelar, Zoemrotin K Susilo dan Tini Hadad bersama-sama para 

                                              

   
27

  Radhar Panca Dahana, “Hidup Lebih”, Kompas, artikel rubrik opini, Kamis, 14  Agustus 2014, hal.6. 
   

28
 Frank Trentmann, “Crossing Divides: Consumption and globalization in history”, Journal of Consumer 

Culture, 2009 9: 187, pp.187-220. 
   

29
 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) adalah salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

atau NGO (non governmental organization, disingkat NGO) atau ornop (non organisasi non pemerintah) 
nirlaba yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak konsumen di Indonesia, jauh sebelum berlakunya 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK 1999).  YLKI 
didirikan di Jakarta, 11 Mei 1973 dengan Akta Notaris GHS Loemban Tobing, SH (Akta No.26), 
sebagaimana telah diubah dan diperbaiki terakhir dengan “Penyataan Keputusan Rapat Perubahan 
Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia” di Jakarta, 20 Oktober 1988, yang dituangkan 
dengan Akta Notaris R.Soekarsono, SH (Akta No.14).  Tercatat antara lain para pendiri dan aktivis, seperti: 
Lasmidjah Hardi, Siti Pudjani Rahadjeng Soepraptiah Soenarso, Az. Nasution, Permadi, Erna Witoelar, 
Zoemrotin KS, Tini Hadad, Agus Pambagio, Zaim Saidi, Indah Suksmaningsih, menjalankan roda organisasi 



 

13 
 

pemerhati perlindungan konsumen lainnya, dalam konteks penjalinan hubungan antara 
Ornop (Organisasi non Pemerintah)/NGO (non-governmental organization) atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah, dengan meminjam kategorisasi 
Philip Eldridge (1989), dimasukkan dalam kategori berlabel “Kerja Sama Tingkat Tinggi: 
Mobilisasi Akal Rumput” (High Level Politics: Grassroots Mobilization).30  
 
     Ciri dalam kategori yang dirujuk Adi Suryadi Culla (2005) tersebut terlihat adanya 
kecenderungan aktif dalam kegiatan politik untuk mengembangkan gagasan 
berdasarkan kerangka teori sosial-radikal yang digabung dengan aksi kritis terhadap 
falsafah dan praktik kekuasaan pemerintah. Dalam hal YLKI bekerja sama dengan 
pemerintah, misalnya melalui program penelitian, pelatihan dan pemberdayaan 
masyarakat atas nama pemerintah, ia lebih mementingkan peran sebagai pembela 
masyarakat dalam upaya perlindungan dan ruang gerak bagi mobilisasi lokal dan reaksi 
terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi domainnya.

31
 Hal ini terwakili dalam perjalanan 

gerakan (perlindungan) konsumen di Indonesia berbentuk seruan boikot konsumen 
(consumer boycott). 
 

                                                                                                                                       

yang sering dicibir atau bahkan dipandang sebelah mata para pelaku usaha, baik yang sudah jadi 
konglomerat nasional maupun sejumlah pelaku usaha dari transnasional corporation atau transnational 
enterprise. Lebih lengkapnya mengenai dinamika YLKI, lihat antara lain: Gerak dan Langkah YLK (Jakarta; 
Gunung Agung, 1982); dan Dinamika Sebuah Gerakan: Upaya Perlindungan Konsumen Selama Tiga Tahun 
1989-1992 (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1993). Baca: “Penyataan Keputusan Rapat 
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia” di Jakarta, 20 Oktober 1988, yang 
dituangkan dengan Akta Notaris R. Soekarsono, SH (Akta No.14). Belum diketahui perubahan Akta YLKI 
setelah berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI 
Tahun 2013 Nomor 116, TLNRI Nomor 5430) mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (LNRI Tahun  1985 Nomor 44 TLNRI Nomor 3298) jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 
tentang Organisasi Masyarakat (LNRI Tahun 1986  Nomor 24, TLNRI 3331).  Dalam rezim UUPK 1999, YLKI 
dimasukkan dalam kategori Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Menurut Pasal 1 
angka 10 UUPK 1999, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga 
non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani 
perlindungan konsumen. Istilah yang digunakan UUPK tersebut analog dengan istilah LSM; tinggal 
menambahkan "PK" (Perlindungan Konsumen) di antara huruf "L" dan "SM". Yang menarik pada batasan 
LPKSM tersebut, Pembentuk Undang-undang mengintroduksi "lembaga non-pemerintah" dalam batasan 
LPKSM. Jadi, tidak akan ada lagi perdebatan yuridis formal tentang pengggunaan sebutan Ornop dengan 
LSM. Bila semula ada pemahaman bahwa istilah Ornop selalu diasosiasikan antipemerintah, sedangkan 
LSM dipahami sebagai sebutan yang netral, kini kedua sebutan melebur jadi satu khusus untuk 
perlindungan konsumen. Diperkirakan perdebatan akan beralih pada istilah "terdaftar" dan "diakui". 

   
30

 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Organisasi Non Pemerintah di Indonesia 
(Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia) (Jakarta: Lembaga Penelitian, 
Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Juni 2006, Cet.ke-1], hal.74-76. 
   

31
 Ibid. Resume aktivitas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga terdokumentasi dalam data 

Kementerian Perdagangan RI (2002). Resume tersebut tidak menggambarkan seutuhnya kiprah NGO 
tersebut selama 1973-2014. Lihat: Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Jakarta: 
Direktorat Perlindungan Konsumen pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan, Oktober 2002, Cet.ke-1), hal.14-15.  
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     Tidak heran bila gerakan (perlindungan) konsumen turut memberi andil dalam 
dinamika politik sebelum, pada dan setelah reformasi di tahun 1998. Jika penulis boleh 
meminjam nomenklatur “…the framing political consumerism” dari Eivind Jacobsen dan 
Arne Dulsrud (2007),32 maka dari sudut sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Lembaran Negara Republik Indonesia 
(LNRI) Tahun 1999  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) 
Nomor 3821, selanjutnya disingkat UUPK 1999] kiprah YLKI dalam memberdayakan 
masyarakat konsumen tidak dapat dipisahkan. Organisasi ini sering menentang 
kenaikan harga barang dan/atau jasa, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan 
dasar (right to basic needs) masyarakat konsumen dan perilaku-perilaku pelaku usaha 
yang tidak memartabatkan masyarakat konsumen. Oleh karena memberdayakan 
masyarakat konsumen, maka tidak mengherankan menurut Zoemrotin K. Susilo (2000) 
gerakan (perlindungan) konsumen memasuki ranah perubahan sosial dan politik. 
Penolakan-penolakan terhadap kenaikan tarif barang dan jasa publik, seperti: telepon, 
listrik, air minum, serta angkutan darat, laut dan udara dan banyak lagi yang lainnya 
menghiasi media massa sebagai artikulasi upaya pemberdayaan konsumen dalam 
situasi peran konsumen sendiri kurang menonjol.33 
 
     Gerakan (perlindungan) konsumen sangat bersinggungan dengan kekuasaan 
sebagaimana halnya yang dilakukan sejumlah NGO lainnya di Indonesia. Gerakan 
Ornop/ NGO tertua di Indonesia, menurut Dadang Juliantoro (1997) dilakukan oleh 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang prihatin terhadap tingginya 
angka kematian ibu hamil. Didirikan pada 23 Desember 1957 oleh Sarwono 
Prowirohardjo yang tercatat pernah menjadi Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI).34  
 
     Berbeda halnya dengan pandangan Dadang Juliantoro (1997), Zaim Saidi (1995) 
menyebutkan Muhammadiyah di kalangan Islam dan kelompok para zending Katolik – 
Protestan merupakan contoh Ornop/ NGO generasi pertama.35 Dalam konteks ini pun 
Nadlatul Ulama masuk dalam kategori ini. Zaim Saidi (1995) membuat 4 (empat) 
kategori Ornop/ NGO dengan tanpa menyebut periodisasi dari segi waktu: 
1. Ornop/ NGO generasi pertama berperan sebagai pelaku langsung mengatasi 

persoalan masyarakat melalui pendekatan derma dengan usaha untuk memenuhi 

                                              

   
32

 Eivind Jacobsen dan Arne Dulsrud, “Will Consumers Save The World? The Framing of Political 
Consumerism”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, (2007) 20: 469-482, Springer, 2007. 
   

33
 Zoemrotin K. Susilo, “Gerakan Konsumen Menuju Perubahan Sosial Politik” dalam Zohra Andi Baso 

(ed), Perempuan Bergerak: Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan 
(Makasar: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan dan The Ford Foundation, September 2000, 
Cet.ke-1) hal.161-165.  
   

34
 Kata Pendahuluan Dadang Juliantoro (1997) dalam Dadang Juliantoro (ed.), 30 Tahun Cukup: Keluarga 

Berencana dan Hak Konsumen [Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Perkumpulan 
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2000, Cet.ke-1],  hal.6.  
   

35
 Zaim Saidi, Secangkir Kopi Max Havelaar: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kebangkitan 

Masyarakat [Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), 1995] hal.7.  
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sesuatu yang kurang dalam masyarakat, seperti: kesehatan, makanan dan 
pendidikan. 

2. Ornop/ NGO generasi kedua memusatkan perhatiannya pada upaya pengembangan 
kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ornop/ NGO sebagai 
penggerak dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kemasyarakatan. 

3. Ornop/ NGO generasi ketiga memusatkan pada penanggulangan masalah mikro 
dalam masyarakat tidak hanya masalah regional atau nasional, bahkan tidak dapat 
dipisahkan dari masalah politik pembangunan nasional sehingga diperlukan 
perubahan struktural. Ornop/ NGO generasi ini tampil sebagai otokritik terhadap 
Ornop/ NGO generasi sebelumnya yang kadang-kadang disebut ”pengrajin sosial”. 

4. Ornop/ NGO generasi keempat menjadi bagian dari gerakan masyarakat (people 
movement) untuk melakukan transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di 
setiap sektor pembangunan yang memengaruhi kehidupan. Visi dasarnya, yaitu: cita-
cita terciptanya dunia yang lebih baik. Untuk itu diperlukan keterlibatan semua 
penduduk dunia. Ciri gerakan ini bukan pada organisasi yang terstruktur, melainkan 
pada gagasan.36 

 
     Kiprah PKBI dalam perjalanan selanjutnya bersinggungan dengan gerakan 
(perlindungan) konsumen dengan ruang jelajah advokasi yang lebih luas.37 Konsekuensi 
gerakan ini dalam perjalanan sejarahnya bersinggungan dengan kontroversi air susu ibu 
(ASI) melawan susu formula.38 Dalam dinamikanya lebih lanjut, pemberdayaan terhadap 
perempuan turut menjadi mainstream.39 Dalam kaca mata hak-hak konsumen 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a UUPK 1999: ”hak atas ..., keamanan, dan 
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, memberi legitimasi empiris 
sebelum dan setelah berlakunya UUPK 1999.  
 
     Pada tataran empiris Pasal 4 huruf a UUPK  1999 tersebut, konsumen rokok tidaklah 
dapat menggunakan UUPK 1999 sebagai instrumen hukum untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan (hukum) para perokok. Untuk menjaga gerakannya yang 
didedikasikan untuk kesehatan konsumen dan lingkungan hidupnya, gerakan 
(perlindungan) konsumen tidak menjadikan komoditas rokok sebagai bagian dari 

                                              

   
36

 Ibid., hal.6-7.  
   

37
 Zoemrotin K Susilo, “Hak-hak Konsumen KB” dan Andi Zohra Basso, “Kendala Memperjuangkan Hak 

Konsumen Kontrasepsi”, kedua pemikiran dan pengalaman advokasi terdokumentasi dalam Dadang 
Juliantoro (ed.), 30 Tahun Cukup: Keluarga Berencana dan Hak Konsumen, hal.134-138 dan hal.107-113. 
   

38
 Penny van Esterik, Di Balik Kontroversi ASI – Susu Formula. Diterjemahkan dari judul asli Beyond The 

Breast – Bottle Controversy (London: The State University of Rutgers, 1989). Penerjemah Kustiniyati 
Mochtar (Jakarta: Yayasan Obor, 1990).  
   

39
 Forum Kesehatan Perempuan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Informasi Kesehatan 

Reproduksi Perempuan (Yogyakarta: Forum Kesehatan Perempuan, Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia dan The Ford Foundation, 2002, Cet.ke-1). Buku “Seri Perempuan Mengenali Dirinya” ini ditulis 
oleh para professional dan praktisi, yaitu: Suarhatini Hadad, Kartono Mohammad, Zoemrotin K Susilo, 
Astrid Sulastomo, Bianti S. Djiwandono, Endah Nurdiana, Ninuk Widyantoro, Retno Widiastuti, Kamala 
Chandrakirana, Indah Suksmaningsih, Ida Marlinda Lunggana, Joice Siti Hanna Djaelani Gordon, Hetifah 
Syaifudian, Henny Supolo Sitepu, Sita Aripurnami, Sarsanto W. Sarwono, Titi Irawati dan Karno Suprapto. 
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advokasinya. Justru yang dilindungi oleh gerakan ini, yaitu: konsumen yang bukan 
perokok. 
 
     Begitu pentingnya kesehatan konsumen yang bukan perokok, Divisi Profesi British 
Medical Association Inggris (UK) pada Maret 1985 memublikasikan resume tentang 
periklanan dan rokok kretek dan merekomendasikan pentingnya program pengendalian 
merokok secara menyeluruh. Riset ini dilakukan dan ditulis oleh Simon Champman yang 
dikenal sebagai Niel Hamilton Fairley Research Fellow National Health and Medical 
Research Council, Australia serta konsultan Smoking Control Programme International 
Union Against Cancer (UICC), Geneva dan International Organization of Consumer’s 
Unions (IOCU) (sekarang Consumers International), The Hague.40 Dalam upaya 
memudahkan penelusuran isu-isu perlindungan konsumen, Rajeswari Kanniah (1990) 
menunjukkan bahwa bahaya merokok menjadi perhatian mendasar gerakan 
(perlindungan) konsumen.

41
 Pada tataran internasional pun, isu bahaya merokok 

menjadi bagian advokasi Consumers International (CI).42 
 
     Di Indonesia tercatat dalam data Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sejak berdiri 
hingga tahun 1993, pasien yang hampir semuanya pria berumur 50 (lima puluh) tahun 
ke atas yang menjalani bedah pintas koroner jantung, 65 (enam puluh lima) persen 
diantaranya mempunyai riwayat sebagai perokok.  Dengan merujuk pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 
Mangku Sitepoe menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskuler dapat dipicu oleh 
peningkatan kadar nikotin dalam rokok yang dikonsumsi. Maka diasumsikan sebab 
kematian akibat penyakit tersebut adalah akibat merokok. Merokok menjadi pemicu 
timbulnya penyakit kardiovaskuler.43 Dalam upaya menurunkan konsumsi merokok, 
terutama pada generasi muda konsumen, sejumlah Ornop/ NGO mendorong kepatuhan 
pelaku usaha kepada perundang-undangan di satu sisi, sedangkan sisi lainnya 
mendorong Pemerintah untuk menegakkan perundang-undangan melalui advokasi.  
 
     Atas dasar kewenangan pengajuan gugatan legal standing sesuai Pasal 6 ayat (1) 
huruf c UUPK 1999, 5 (lima) Ornop/ NGO, dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (YLM3), Yayasan 
Jantung Indonesia (YJI), Yayasan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (YWITT), dan 
Yayasan Kanker Indonesia (YKI) menggugat 9 (sembilan) pelaku usaha, dalam hal ini PT 
Djarum Kudus Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, PT Perada Swara Production, PT Citra Lintas 

                                              

   
40

 Simon Chapman, Cigarette Advertising and Smoking: A Review of the Evidence (UK, London: 
Professional Division British Medical Association, March 1985).  
   

41
 Rajeswari Kanniah, International Law and the Consumer Interest: A Select Annotated Bibliography of 

International Instruments relating to Consumer Protection (Penang, Malaysia: International Organization 
of Consumers Unions Regional Office for Asia and Pasific, April 1990). 
   

42
  “Consumers International and the FCTC”, The AP Consumer Vol.28 2/2002, Kualalumpur, Malaysia: 

Consumers International Regional Office for Asia dan the Pasific. 
   

43
 Kompas, 21 Maret 2000 dalam Mangku Sitepoe, Kekhususan Rokok Indonesia: Mempermasalahkan PP 

No.81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 2000), hal.68.   
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Indonesia, PT Metro Perdana Indonesia Advertising, PT Radjawali Citra Televisi 
Indonesia, PT Surya Citra Televisi, PT Jurnalindo Aksara Grafika sebagai penerbit harian 
Bisnis Indonesia, dan PT Era Media Informasi sebagai penerbit majalah Gatra 
menyangkut penayangan dan penampilan iklan rokok dengan dalil-dalil gugatan dugaan 
melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, Pasal 64 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang 
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000. Semua eksepsi para tergugat dalam 
perkara tersebut ditolak majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan tanggal 28 Maret 2003 No. 278/Pdt.G/2002/PN Jak.Sel., begitu juga pokok 
perkaranya juga ditolak, sebaliknya gugatan rekonpensi (gugatan balik) dikabulkan 
sebagian.44 
 
     Tidak peduli cepat atau lambat, gerakan (perlindungan) konsumen menggugah 
perhatian Presiden Soeharto. Perhatian tersebut telah semakin menguat pada tataran 
empirik gerakan tersebut yang membuat UUPK 1999 menjadi mainstream dalam 
aktivitas ekonomi. Hampir tiga tahun sebelum mengundurkan diri dari kursi 
kepresidenan (21 Mei 1998), pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1995, Jenderal (Besar) 
Purnawirawan TNI Soeharto (1921-2008) memberi penekanan substansi pidatonya pada 
penjabaran ekonomi kerakyatan untuk lebih menghidupkan amanat Pasal 33 dan 34 
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dengan belum menyebut nomenklatur 
”perlindungan konsumen”. 
 
     Dalam proses pengajuan dan pembahasan UUPK 1999, ketika masih menjadi RUU, A 
Suwadi D Pranoto, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) 
menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai berikut: 
  

”... aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen merupakan sesuatu yang 
urgent sebagai salah satu sarana pemberdayaan rakyat dan harus diposisikan 
sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan implementasi demokrasi ekonomi 
................., .................................. 
selain jalannya perekonomian harus benar-benar ditujukan dan diabdikan pada 
tercapainya kemakmuran rakyat banyak dan bukan untuk kemakmuran orang 
seorang, juga harus ada jaminan bahwa mekanisme pasar dapat berjalan secara 
sehat, sumber-sumber produksi dialokasikan secara adil dan efisien, antar pelaku 
ekonomi (usaha) berkompetisi secara sehat dan hubungan antara produsen sebagai 
pelaku usaha dengan konsumen sebagai pemakai produk berlangsung secara adil 
dan fair” (Garis bawah dari penulis).45 

 

                                              

   
44

 Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2008, Cet.ke-1), hal.159-160.  
   

45
 Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen  (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Juni 2001), hal.90. 
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Jadi, cita-cita pelaksanaan perlindungan konsumen didedikasikan bagi perwujudan 
demokrasi ekonomi. Konsumen tidak lagi sebagai sekedar ”objek” pemasaran barang 
dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau tersedia. Kata Prof Mubyarto (1993) konsumen 
turut serta dalam pengambilan keputusan tentang barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkannya.46 Menurut penulis, pandangan ini menunjukkan 
upaya-upaya serius pengakuan ”konsumen” sebagai pelaku ekonomi dalam demokrasi 
ekonomi di Indonesia sebelum berlakunya UUPK 1999. Lebih jauh pandangan ini 
mewakili salah satu dari pandangan-pandangan tentang mainstream perlindungan 
konsumen. 
 
     Dengan mengutip kajian Nuriman Hasibuan (1993), Revrisond Baswir (1997) 
memberikan analisisnya bahwa dalam konteks ekonomi kerakyatan, ekonomi biaya 
tinggi akan terakumulasi dalam harga berbagai barang dan jasa yang beredar di 
masyarakat. Harga yang mahal bersamaan dengan rendahnya tingkat upah selain akan 
menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat, juga menyebabkan rendahnya 
kemampuan menabung, bahkan rendahnya investasi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi 
yang optimal tidak tercapai. Angka pengangguran menjadi tinggi.47 UUPK 1999 
diharapkan dapat mendorong terciptanya harga barang dan jasa yang wajar. Sampai di 
sini demokrasi ekonomi dapat menjadi katup pengaman ekses dari mekanisme pasar 
dan globalisasi yang kontroversial dan dipertanyakan manfaatnya bagi segenap 
masyarakat dunia. Karl Polanyi (1944) dalam Susan George (1999) mengatakan bahwa 
dengan membiarkan mekanisme pasar menjadi satu-satunya direktur atas nasib ummat 
manusia dan lingkungan alamnya akan mengakibatkan hancurnya masyarakat.48 
 
     Bagi penulis (2010) dilaksanakannya demokrasi ekonomi melalui instrumen UUPK 
1999 tidak lain merupakan perwujudan Sila Keempat Pancasila, yaitu: ”Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, sekaligus 
Sila Kelima, yaitu: ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.49 Menurut Bung 
Karno (Soekarno), mantan Presiden RI Pertama: 

                                              

   
46

 Mubyarto (1993) mengemukakan bahwa pada dasarnya pelaku ekonomi di Indonesia meliputi Badan 
Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta/Pengusaha Swasta, Koperasi dan Konsumen. Namun ia melihat 
bahwa ternyata pada saat itu ”konsumen” tidaklah diakui sebagai ”pelaku ekonomi”. Lihat: Sambutan 
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas yang disampaikan Asisten Menteri 
Prof.Dr.Mubyarto dalam Seminar Sehari ”Demokrasi Ekonomi dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen 
di Indonesia”, diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam HUTnya yang ke-20, 
11 Mei 1993 bekerja sama dengan CESDA dan LP3ES di Jakarta. 
   

47
 Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan [Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan 

Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), Juli 1997, Cet.ke-1], hal.92-97. 
   

48
 Susan George, Republik Pasar Bebas: Menjual Kekuasaan Negara, Demokrasi dan Civil Society kepada 

Kapitalisme Global, Penerjemah oleh Esti Sumarah dan Editor Sugeng Bahagijo [Jakarta: PT Bina Rena 
Pariwara bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), 2002), hal.1. 
   

49
 Yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia 

(Disertasi), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Cet.ke-1), hal.170-174. Menurut Nicoulaus Driyarkara 
(1957), Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia daripada undang-undang sebab tidak 
menunjuk pada pelaksanaan yang konkret. Jika isinya dijadikan lebih konkret, maka tidak mungkin 
menjadi dasar hidup bersama. Lihat: Sudiarja, A, G. Budi Subanar, St. Sunardi, dan T. Sarkim (ed). Karya 
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”Keadilan sosial adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan 
makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada  penghinaan, tidak ada 
penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l’homme par l’homme. 
Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata 
tentrem kerta rahardja”.50 
 
”... keadilan sosial ialah satu masyarakat yang adil dan makmur. Saya tekankan adil 
dan makmur, makmur dan adil, dengan mempergunakan alat-alat industri, alat-alat 
teknologi yang sangat modern. Yang membuat celaka manusia, bukan mesinnya. 
Yang membuat celaka manusia ialah caranya kita mempergunakan mesin” (Garis 
bawah dari penulis).51 

 
Dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang terkenal dengan sebutan  

                                                                                                                                       

Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya).  
Jakarta: Kanisius, Kompas, dan PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Cet.ke-1 (selanjutnya disebut Karya 
Lengkap Driyarkara: ... ), hal.612. 
   

50
 Soekarno, Pancasila sebagai Dasar Negara (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2001, Cet.ke-2), 

hal.157. Buku ini merupakan kuliah-kuliah Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan dalam satu jilid 
(naskah) buku untuk pertama kali pada tahun 1984 oleh PT Inti Idayu Press. Kemudian diterbitkan kembali 
pada cetakan berikut (cet.ke-2) tahun 2001 oleh PT Toko Gunung Agung Tbk dalam rangka memperingati 
100 Tahun Bung Karno. Bandingkan dengan Nicoulaus Driyarkara (1966) yang menyebutkan bahwa prinsip 
keadilan sosial menghendaki kemakmuran dan kebahagiaan bersama dalam memiliki dan menggunakan 
kekayaan. Peralatan dan perkudaan manusia yang satu terhadap manusia lainnya, ditolak. Lihat: Karya 
Lengkap Driyarkara: ... , hal.889. Lihat pula tulisan Arif Gosita, ”Perlunya Viktimologi dalam Pendidikan 
Hukum di Indonesia”, dalam Mardjono Reksodiputro: Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, 
hal.31-55, 
   

51
 Soekarno, op.cit.., hal.146 dan 157. 
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pidato ”Lahirnya Pancasila”,52 uraian tentang ”keadilan sosial” tersebut dinamakannya 
sebagai ”prinsip kesejahteraan” yang ingin dicapai oleh rakyat Indonesia.53 Menurut 
penulis (2010), dari pidatonya tersebut Bung Karno menginginkan terciptanya 
kesejahteraan rakyat melalui demokrasi. Berikut dikutipkan transkrip pidato Bung 
Karno: 
 

”... Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi 
permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke-economische democratie 
yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama 
bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud 
dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. 
Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan 
dunia baru yang di dalamnya ada keadilan ...”.54 

 
Sehubungan dengan pandangan Bung Karno tersebut Daniel Dhakidae (2006) dalam 
Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kampus UI Depok, 31 Mei 2006 
menegaskan bahwa Pancasila adalah paham keadilan sosial yang mendapatkan klaim  
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 Bung Karno memang orang pertama yang secara resmi menggunakan istilah ”Pancasila”. Berikut 
dikutipkan sebagian pidato Bung Karno:  
”...  Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca 
Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang 
kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita 
mempunyai Panca Indera. Apa lagi yang lima bilangannya?  
     ... Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, 
kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.  
     Namanya bukan Panca Dharma, tetapi – saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli 
bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita 
mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi” (Garis bawah dari penulis). 
Lihat: Ibid, hal.201-202. Menurut dr.K.R.T.Radjiman Wedioningrat sebagai Ketua (Kaityoo) Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) dalam Kata Pengantarnya  tanggal 
1 Juli 1947 tentang penerbitan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tentang ”Lahirnya Pancasila” 
menegaskan bahwa ia mengikuti dan mendengar sendiri diucapkannya pidato itu oleh Bung Karno. Pidato 
tersebut diterbitkan oleh Oesaha Penerbitan Goentoer di Yogyakarta pada tahun 1949 sebagai cetakan 
kedua. Diterbitkannya pidato tersebut didasarkan pada stenografisch verslag dari pidato Bung Karno yang 
diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) tanggal 1 Juni 1945 ketika membicarakan Dasar 
Negara. Pidato tersebut terdokumentasi dalam buku Pengembangan Pancasila di Indonesia (Jakarta: 
Yayasan Idayu, 1979, Cet.ke-3). Pidato tersebut dilampirkan dalam Soekarno, op.cit..,  hal.173-206, tertulis 
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). 
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sejak lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945.55 
 
 
4. Penutup 

 
     Menutup uraian makalah ini pun sama sulitnya ketika memulai menulis untuk 
menghormati Bapak Prof H. Mardjono Reksodiputro dengan berbagai pemikiran beliau 
yang sarat multi pendekatan. Saya masih merasakah uraian-uraian saya tersebut 
terkesan mengalir sesuka hati meskipun tetap ditujukan menelusuri jasa-jasa pemikiran 
beliau. Saya masih ragu soal “prinsip kesetaraan” pada tataran empiris. Soal nilai-nilai 
(values) yang harus tetap diuji dan dikritisi pada hukum positif kita agar preskripsi 
hukum berkeadilan. Keraguan itu sudah dikemukakan dari riset terdahulu saya, “Studi 
tentang Korban Tindak Pidana Korporasi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen” (2001) atas bimbingan beliau dan Bapak Az. Nasution, 
advokat senior, pakar hukum perlindungan konsumen. Catatan-catatan kritis beliau atas 
temuan riset saya yang disponsori Ford Foundation saat itu, sarat dengan pendekatan 
viktimologi. 
 
     Semua itu dalam rangka memastikan apakah politik hukum Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) dalam rangka pendedikasian 
kepada perlindungan konsumen di Indonesia yang berkeadilan. “Prinsip kesetaraan” 
menjadi soal yang harus dipertanyakan dalam keseharian konsumsi perempuan 
konsumen. Perempuan konsumen? Ya, betul dia lah perempuan pengambil keputusan 
untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang-orang yang dicintainya, serta orang-orang lain. 
Didedikasian untuk Ibu Pertiwi. Benang merahnya gerakan perempuan konsumen 
Indonesia lah yang melatar belakangi lahirnya UUPK 1999.  Restorative justice? Apakah 
yang akan direstrore perempuan konsumen Indonesia? Dengan siapa dan bagaimana? 
Atau bagaimana dan dengan siapa?  
 
     Terima kasih, Prof H. Mardjono Reksodiputro yang amat terpelajar. Beliau lah yang 
membuat saya berdiri ketika saya terjatuh serta membiarkan saya ketika saya sudah 
berdiri dan mulai berjalan lagi. Bagi saya itulah kemerdekaan berpikir beliau. * 
 

                                              

   
55

 Daniel Dhakidae, ”Pancasila dan Keadilan Sosial”, dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik 
Identitas dan Modernitas, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus UI Depok 31 Mei 
2006 (Jakarta: FISIP UI, Kelompok Tempo Media, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dan Brighter 
Institute Bogor, Agustus 2006, Cet.ke1), hal.165. Nicoulaus Driyarkara (1964) menulis: ”Dengan 
berdasarkan Pancasila, ... maka ... kita harus melihat bidang-bidang kehidupan manusia. Untuk itu ada 
berbagai macam cara (jalan). Kita akan mencoba dengan melihat hidup manusia sebagai pelaksanaan 
nilai-nilai” (Garis bawah dari penulis). Lihat: Karya Lengkap Driyarkara: ... , hal.199. 
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