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1.                     Contoh Perusahaan yang melanggar Etika Bisnis 

     (Studi Kasus PT.Megasari Makmur dengan Produknya HIT) 

 

A.    Latar Belakang Masalah 

Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari 

Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur 

juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum 

ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah 

dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya 

ke luar Indonesia. 

Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan 

ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam 

hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan 

penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap 

darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, 

kanker hati dan kanker lambung. 

HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata 

sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat 

turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-

nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 

L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT 

Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. 

Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan 

muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat 

anti-nyamuk HIT. 

B.     Analisis permasalahan 

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering 

didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan 

biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama 

sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan 

perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan 

bersama-sama itu?. Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan 

secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral 

bertanggung jawab 

Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional, yang menyatakan 

bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-

sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, 



dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang 

mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. 

Kaum tradisional membantah bahwa, meskipun kita kadang membebankan 

tindakan kepada kelompok perusahaan, fakta legal tersebut tidak mengubah realitas 

moral dibalik semua tindakan perusahaan itu. Individu manapun yang bergabung secara 

sukarela dan bebas dalam tindakan bersama dengan orang lain, yang bermaksud 

menghasilkan tindakan perusahaan, secara moral akan bertanggung jawab atas tindakan 

itu. Namun demikian, karyawan perusahaan besar tidak dapat dikatakan “dengan 

sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan bersama itu” untuk menghasilkan 

tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja 

dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral 

atas setiap tindakan perusahaan yang turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru 

tulis, atau tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan 

ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala 

besar, sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang itu. 

Kita mengetahui bahwa Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai 

moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana 

diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi 

standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi 

yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang 

dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. 

Dari kasus diatas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis 

terhadap prinsip kejujuran perusahaan besarpun berani untuk mmengambil tindakan 

kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan 

laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek 

kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . 

dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga 

padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran 

pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. 

Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang 

dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya tapi 

seharusnya perusahaan jugamemikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen 

rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas 

produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang 

murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. 

 

 

C.    Penyelesaian Masalah yang dilakukan PT.Megasari Makmur dan Tindakan Pemerintah 

Pihak produsen (PT. Megasari Makmur) menyanggupi untuk menarik semua produk 

HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT 

Aerosol Baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia 

berbahaya. HIT Aerosol Baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari Pemerintah. Pada 

tanggal 08 September 2006 Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT 



Aerosol Baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga (N0. RI. 2543/9-

2006/S).Sementara itu pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga 

mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh 

Indonesia. 

 

D.    Undang-undang yang telah di Langgar 

Jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu: 

1.      Pasal 4, hak konsumen adalah : 

·         Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. 

·         Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa”. 

PT Megarsari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang 

adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka.Akibatnya, kesehatan konsumen 

dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. 

 

 

 

2.      Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah : 

 Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan” 

PT Megarsari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, 

dimana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan 

selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. 

3.      Pasal 8 

·         Ayat 1 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

·         Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 

peredaran” 

PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut 

tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut.Seharusnya, 

produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. 

4.      Pasal 19 : 

·         Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

yang dihasilkan atau diperdagangkan” 

·         Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 



nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

·         Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi” 

Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada 

konsumen karena telah merugikan para konsumen. 

 

E.     Kesimpulan  

Pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industry di pasar 

internasional. Ini bias terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih extreme bila pengusaha 

Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak 

mengikat itu. Kencendrungan makin banyaknya  pelanggaran etika bisnis membuat ke 

prihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian 

tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau 

tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan 

nama mereka sendiri dan Negara. 

Seperti pada kasus PT Megarsari Makmur (produk HIT) masalah yang terjadi 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan 

apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT. Megarsari Makmur sudah 

melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya 

pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk 

mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan 

permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah 

sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –

sungguh karena produk tersebut masih ada dipasaran. 

F.     Saran 

Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis yang dilakukan oleh PT. Megarsari Makmur yaitu 

Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada 

konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat 

berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberi tahu penggunaan dari 

produk tersebut yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya 

ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki /digunakan ruangan 

tersebut. 

Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh 

dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini 

perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang 

menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas 

kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. 

 

2.         Contoh Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Pada PT. PLN 

 

KASUS  



PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang 

bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih 

merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. 

PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan 

mendistribusikannya secara merata. Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli 

murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, 

produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk 

menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. 

            Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan 

bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada 

negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 

3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan 

swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, 

serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. 

Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam 

bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol 

dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada 

azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

    Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah: 

1          Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai 

dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. 

Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 

Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, 

Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath 

Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam 

menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN 

sendiri. 

2          Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) 

memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk 

Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh 

pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. 

Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang 

membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit 

daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit 

utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 

2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk 

pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara 

Karang. 

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik 

masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara 

merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan 



banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering 

terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini 

menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan 

untuk berinvestasi. 

ANALISIS  

Jika dilihat dari teori etika deontologi : Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau 

tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara 

adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.  

Jika dilihat dari teori etika teleologi : Dalam kasus ini, monopoli di PT. PLN terbentuk 

secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, 

penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta 

pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas 

masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT. PLN dinilai etis bila 

ditinjau dari teori etika teleologi. 

            Jika ditinjau dari teori utilitarianisme : Tindakan PT. PLN bila ditinjau dari teori 

etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga 

kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT. PLN. 

Dari wacana diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada 

masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

 

3.         Keterlambatan Maskapai Penerbangan Wings Air 

 

Di Surabaya, seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik Maskapai 

Penerbangan Wings Air di karena penerbangan molor 3,5 jam. Maskapai tersebut digugat 

oleh seorang advokat bernama DAVID ML Tobing. DAVID, lawyer yang tercatat beberapa 

kali menangani perkara konsumen, memutuskan untuk melayangkan gugatan setelah 

pesawat Wings Air (milik Lion) yang seharusnya ia tumpangi terlambat paling tidak 

sembilan puluh menit. 

Kasus ini terjadi pada 16 Agustus lalu ia berencana terbang dari Jakarta ke 

Surabaya, pukul 08.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli.Hingga batas waktu 

yang tertera di tiket, ternyata pesawat tak kunjung berangkat. DAVID mencoba mencari 

informasi, tetapi ia merasa kurang mendapat pelayanan. Pendek kata, keberangkatan 

pesawat telat dari jadwal. 

DAVID menuding Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan 

keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas 

maskapai itu di bandara. 

Selanjutnya DAVID mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut ke pengadilan 

untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan untuk membatalkan klausul baku 



yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai atas keterlambatan, hal mana dilarang 

oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

ANALISA 

Untuk menganalisa kasus tersebut lebih jauh sebagai suatu tindak pidana ekonomi 

maka harus dikaji terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana 

ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bentuk Hukum Pidana 

Ekonomi dalam arti Luas. Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Ekonomi 

sebagaimana disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah adalah bagian dari Hukum Pidana yang 

mempunyai corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi.Hukum tersebut diberlakukan 

untuk meminimalisir tindakan yang menghambat perekonomian dan kemakmuran rakyat. 

Dalam Hukum Pidana Ekonomi, delik atau tindak pidana ekonomi dibagi dalam 2 

bentuk yakni delik atau tindak pidana ekonomi dalam arti sempit maupun delik atau tindak 

pidana ekonomi dalam arti luas. Yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi dalam 

arti sempit adalah tindak pidana ekonomi yang secara tegas melanggar Undang-Undang 

7/DRT/1955.Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi dalam arti luas 

adalah tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang 7/DRT/1955 serta 

undang-undang lain yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi. 

Dalam kasus yang menimpa DAVID, Tindakan yang dilakukan oleh pihak 

Manajemen Wings Air dengan mencantumkan klausula baku pada tiket penerbangan 

secara tegas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum perlindungan 

konsumen, sehingga terhadapnya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi 

dalam arti luas. 

Bila berbicara tentang hukum perlindungan konsumen maka kita harus pula 

membicarakan tentang UU.RI No. 8 Tahun 1999 (UUPK).UUPK lahir sebagai jawaban 

atas pembangunan dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Konsumen sebagai 

motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak 

seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas 

bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. 

Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam 

perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya 

diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Mengacu pada 

hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.Sehingga 

diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif dapat 

dilindungi. 

Perlindungan konsumen sebagaimana pasal 1 ayat (1) menyebutkan arti dari 

perlindungan konsumen yakni : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi kepada konsumen. Sedangkan arti yang tidak kalah penting ialah 

Konsumen, yakni 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. Kata tidak diperdagangkan ini berarti 



konsumen yang dilindungi ialah konsumen tingkat akhir dan bukanlah konsumen yang 

berkesempatan untuk menjual kembali atau reseller consumer. 

Asas yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi 

menjadi 5 asas utama yakni : Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya 

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, Asas Keadilan; 

partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil, Asas Keseimbangan; memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spiritual, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 

Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

Perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan 

cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-

haknya sebagai konsumen, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha, Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen. 

Sedangkan ketentuan mengenai sangsi pidana dari Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang diatur dalam 3 pasal yakni Pasal 61, 62 dan 63. Hukum pidana berlaku 

secara Ultimuum Remedium mengingat penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK 

juga mengenal adanya penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa, Hukum 

Administrasi dan Hukum Perdata. 

Tindakan Wings Air mencantumkan Klausula baku pada tiket penerbangan yang 

dijualnya, dalam hal ini menimpa DAVID, secara tegas bertentangan dengan Pasal 62 

Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen 

dimana terhadapnya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda 

paling banyak RP. 2.000.000.000,- ,namun dengan tidak mengesampingkan prinsip 

Ultimum Remedium. 

            Yang dimaksud dengan Klausula baku adalah segala klausula yang dibuat secara 

sepihak dan berisi tentang pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang 

lain. Sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 18 UUPK yakni: 



(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

(2)       Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 

dimengerti. 

(3)       Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau 

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dinyatakan batal demi hukum. 

(4)       Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-

undang ini. 

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa 

tujuan dari pelarangan adalah semata-mata untuk menempatkan kedudukan Konsumen 

setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Selain itu 

khusus mengenai penerbangan, berdasarkan konvensi Warsawa ditentukan perusahaan 

penerbangan tidak boleh membuat perjanjian yang menghilangkan tanggung jawabnya. 

Dalam kasus disebutkan bahwa, pada tiket penerbangan yang diperjualbelikan 

memuat klausul “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang 

ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala 

kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi”. Berdasarkan 

pendapat saya, hal tersebut jelas merupakan suatu bentuk klausula baku mengingat 

klausul yang termuat dalam tiket tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak Manajemen 

Wings Air yang berisikan pengalihan tanggungjawab dalam hal terjadi kerugian dari pihak 

manajemen kepada penumpang. Atas dimuatnya klausula tersebut jelas dapat 

merugikan kepentingan konsumen.Penyedia jasa dapat serta merta melepaskan 

tanggungjawabnya atas kerugian yang timbul baik yang ditimbulkan oleh penyedia jasa 

sendiri maupun konsumen.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan 

oleh Wings Air selaku peusahaan milik Lion Air bertentangan dengan pasal 18 UUPK dan 

Konvensi Warsawa tentang penerbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Saran 

Agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan bagi konsumen, maka 

kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilah milih barang/jasa yang 

ditawarkan dan adapun pasal-pasal bagi konsumen, seperti: 

•         Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk; 

•         Teliti sebelum membeli; 



•         Biasakan belanja sesuai rencana; 

•         Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, 

keselamatan,kenyamanan dan kesehatan; 

•         Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; 

•         Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa; 

Pasal 4, hak konsumen adalah : 

a.       Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa”. 

b.      Disini pelaku usaha bidang pangan melanggar hak konsumen tersebut. Ini terbukti 

Berdasarkan penyebab terjadi KLB (per-23 Agustus 2006) 37 kasus tidak jelas asalnya, 

1 kasus disebabkan mikroba dan 8 kasus tidak ada sample.Pada tahun 2005 KLB yang 

tidak jelas asalnya (berasal dari umum) sebanyak 95 kasus, tidak ada sample 45 kasus 

dan akibat mikroba 30 kasus.Hasil kajian dan analisa BPKN juga masih menemukan 

adanya penggunaan bahan terlarang dalam produk makanan Ditemukan penggunaan 

bahan-bahan terlarang seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis dan lainnya yang 

bukan untuk pangan (seperti rhodamin B dan methanil yellow). 

c.       Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa”. 

 

4.         ANALISIS KASUS SUSU FORMULA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 Di Indonesia, nasib perlindungan konsumen masih berjalan tertatih-tatih. Hal-hal 

ini menyangkut kepentingan konsumen memang masih sangat miskin perhatian. Setelah 

setahun menunggu, Kementerian Kesehatan akhirnya mengumumkan hasil survei 47 

merk susu formula  bayi untuk usia 0-6 bulan. Hasil survei menyimpulkan, tidak 

ditemukan bakteri Enterobacter Sakazakii. 

 Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Institut Pertanian Bogor, yang 

menyebutkan, 22,73% susu formula (dari 22 sampel), dan 40% makanan bayi (dari 15 

sampel) yang dipasarkan April hingga Juni 2006 terkontaminasi E. Sakazakii 

.           Apa pun perbedaan yang tersaji dari kedua survei tersebut, yang jelas kasus susu 

formula ini telah menguak fakta laten dan manifes menyangkut perlindungan konsumen. 

Ini membuktikan bahwa hal-hal menyangkut kepentingan (hukum) konsumen rupanya 

memang masih miskin perhatian dalam tata hukum kita, apalagi  peran konsumen dalam 

pembangunan ekonomi. 

Tanggung Jawab Produk 

            Dalam perlindungan konsumen sesungguhnya ada doktrin yang disebut strict 

product liability, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa 

pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab 

pelaku usaha. Doktrin tersebut selaras dengan doktrin perbuatan melawan hukum (pasal 

1365 KUHPerdata) yang menyatakan, “Tiap per buatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian  bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” 



Doktrin tersebut selayaknya dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan 

hukum (tort) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, 

dapat menggugat  pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini bisa berarti 

produsen/pabrik, supplier, pedagang  besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak 

yang memasarkan produk. Ini tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selama ini, kualifikasi 

gugatan yang masih digunakan di Indonesia adalah wanprestasi (default). 

Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pengusaha, kualifikasi 

gugatannya adalah wanprestasi. Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi 

perbuatan melawan hukum (tort), hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. Bila tidak, 

konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur seperti adanya 

perbuatan melawan hukum. Jadi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian berat, 

karena harus membuktikan unsur melawan hukum. Hal inilah yang dirasakan tidak adil 

oleh konsumen, karena yang tahu proses produksinya adalah pelaku usahanya. Pelaku 

usahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam  proses produksinya. Untuk 

membuktikan unsur "tidak lalai" perlu ada kriteria berdasarkan ketentuan hukum 

administrasi negara tentang "Tata Cara Produksi Yang Baik" yang dikeluarkan instansi 

atau departemen yang berwenang. 

Kedigdayaan Produsen 

Berdasarkan prinsip kesejajaran kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, 

hal itu mestinya tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus 

membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap doktrin 

perbuatan melawan hukum dalam perkara konsumen, seyogiannya dilakukan 

"deregulasi" dengan menerapkan doktrin strict product liability ke dalam donktrin 

perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dijumpai landasan 

hukumnya dalam pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menegaskan bahwa  penjual bertanggung jawab adanya "cacat tersembunyi" pada 

produk yang dijual. Menurut doktrin strict product liability, tergugat dianggap telah 

bersalah (presumption of quality), kecuali apabila ia mampu membuktikan bahwa ia tidak 

melakukan kelalaian/kesalahan. Seandainya ia gagal membuktikan ketidaklalaiannya, 

maka ia harus memikul risiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi 

produknya. Doktrin tersebut memang masih merupakan hal baru bagi Indonesia. 

Kecuali Jepang, semua negara di Asia masih memegang teguh prinsip konsumen 

harus membuktikan kelalaian pengusaha. Sekalipun doktrin strict product liability belum 

dianut dalam tata hukum kita, apabila  perasaan hukum dan keadilan masyarakat 

menghendaki lain, kiranya berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 

1970, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di 

masyarakat (living law) Walhasil, berkait kasus susu formula ada hal yang patut ditarik 

pelajaran. Ternyata, selama ini yang masih terpampang adalah “kedigdayaan” produsen 

atau pelaku usaha termasuk pengambil kebijakan. Terlihat, pihak-pihak terkait bersikap 

defensif dengan seolah menantang konsumen yang merasa dirugikan untuk 

membuktikan unsur “ada/tidaknya kelalaian/ kesalahan” terhadap sebuah produk. 



Padahal, pihak-pihak  berwenanglah yang harus membuktikan apakah betul ada 

kesalahan/kelalaian dalam  produknya tersebut. 

ANALISIS 

Berdasarkan studi kasus diatas, perlindungan konsumen di Indonesia masih 

sangat lemah. Hal ini terlihat ketika Kementerian Kesehatan baru mengumumkan setelah 

setahun lamanya para konsumen susu formula bayi ingin mengetahui fakta bahwa susu 

formula bayi untuk usia 0-6  bulan tersebut apakah mengandung bakteri Enterobacter 

Sakazakii atau tidak.  Namun fakta yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan tidak 

sesuai dengan hasil  penelitian dari temuan peneliti Institut Pertanian Bogor, yang 

menyebutkan 22,73% susu formula (dari 22 sampel), dan 40% makanan bayi (dari 15 

sampel) yang dipasarkan April hingga Juni 2006 terkontaminasi E. Sakazakii 

Apa pun perbedaan yang tersaji dari kedua survei tersebut, yang jelas kasus susu 

formula ini telah menguak fakta laten dan manifest menyangkut perlindungan konsumen. 

Ini membuktikan bahwa hal-hal menyangkut kepentingan (hukum) konsumen rupanya 

memang masih miskin perhatian dalam tata hukum kita, apalagi peran konsumen dalam 

pembangunan ekonomi. Dalam perlindungan konsumen sesungguhnya ada doktrin yang 

disebut strict product liability, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa 

pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab 

pelaku usaha. Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau 

jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini bisa berarti 

produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak 

yang memasarkan produk. Ini tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

 

 

 

 

 

 

5.   CONTOH KASUS PELANGGARAN YANG MERUGIKAN KARYAWAN : 

    (Kasus Pemotongan Gaji Karyawan Secara Tidak Sah) 

Hukum online yang terhormat, saya seorang karyawan yang bekerja di 

perusahaan industri manufacture yang sudah bekerja selama 6 tahun. Sejak Desember 

2009 sampai sekarang gaji kami dipotong sebesar 30% dengan sepihak dan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, sampai sekarang pun belum ada kejelasan 

mengenai pemotongan itu. Jujur saya sudah cape dengan keadaan ini dan janji-janji 

manis para direksi, dan sekarang saya berencana untuk resign dari tempat saya bekerja, 

yang ingin saya tanyakan; 1. Apakah saya berhak meminta uang yang dipotong sebesar 

30% itu, karena itu adalah hak saya? 2. Apakah saya berhak meminta pesangon sesuai 

peraturan dari Disnaker sesuai masa kerja saya? 3. Apabila perusahaan menolak 



memberikan ke dua item di atas apa yang harus saya lakukan? Demikian surat ini saya 

buat mohon pencerahannya. 

Jawaban : 

1.      Pekerja memiliki hak untuk menerima upah dari Pengusaha atas suatu 

pekerjaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya akan disebut UU Naker), yang menyatakan: 

”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan…” 

Secara hukum, apabila pekerja tidak bekerja, maka upah tidak dibayar (lihat Pasal 

93 ayat [1] UU Naker). Sedangkan, pemotongan upah mengenai denda atas pelanggaran 

yang dilakukan pekerja dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur secara tegas dalam 

suatu perjanjian tertulis atau perjanjian perusahaan (lihat Pasal 20 ayat [1] PP No. 8 

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang selanjutnya akan disebut PP No. 8 Tahun 

1981). 

Pemotongan upah pekerja karena suatu pembayaran terhadap negara atas iuran 

keanggotaan/peserta untuk suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial dan 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum pemotongan 

tersebut merupakan kewajiban dari pekerja (lihat Pasal 22 ayat [2] PP No. 8 Tahun 1981). 

Perusahaan dapat meminta pekerja mengganti rugi dengan melakukan 

pemotongan upah, apabila terdapat kerusakan barang atau kerugian lain yang dimiliki 

atau asset perusahaan maupun pihak ketiga yang dikarenakan kesengajaan atau 

kelalaian pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 

1981 yang menyatakan: 

”(1) Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang 

atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena 

kesengajaan atau kelalaian…” 

Selanjutnya, besarnya pemotongan upah atas kerugian yang diderita oleh 

perusahaan yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 

pekerja tidak boleh melebihi 50% dari besarnya upah pekerja, (lihat Pasal 23 ayat [2] Jo. 

Pasal 24 ayat [1] Jo. ayat [2] PP No. 8 Tahun 1981). 

Dengan demikian, apabila pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan 

Saudara bukan karena kewajiban yang ditentukan oleh negara berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan bukan juga karena Saudara selaku pekerja 

melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan, maka pemotongan upah sebesar 30% seperti yang Saudara 

alami secara hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

ketenagakerjaan. 

 

Terhadap permasalahan Saudara tersebut, maka patut diduga telah terjadi 

perselisihan hak antara Saudara selaku pekerja dengan Perusahaan selaku 
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Pengusaha, karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau 

penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja atau peraturan 

perusahaan (lihatPasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, yang selanjutnya akan disebut UUPPHI). 

Mengenai permasalahan tersebut, Saudara dapat mengadukan atau mencatatkan 

Perselisihan Hak mengenai pemotongan upah yang dilakukan perusahaan sebesar 30% 

tersebut ke Disnakertrans Provinsi/Kota setempat dengan tujuan membatalkan 

pemotongan upah (lihat Pasal 22 ayat [4] PP No. 8 Tahun 1981) yang dilakukan 

perusahaan dan meminta agar perusahaan mengembalikan upah yang telah dipotong 

tersebut. 

 

2.      Dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 UU Naker, bagi 

pihak pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hanya akan mendapatkan 

hak berupa Uang Penggantian Hak.Hal ini akan berbeda konsekuensinya apabila pihak 

pekerja yang di-PHK oleh perusahaan, karena di dalam hal terjadinya PHK oleh 

perusahaan maka pihak perusahaan wajib untuk membayarkan uang pesangon dan atau 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja (lihat Pasal 

156 ayat [1] UU Naker). 

Mengenai hak normatif Saudara apabila terjadi PHK dengan masa kerja 6 tahun 

dapat Saudara lihat dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf g, ayat (3) dan ayat (4) UU 

Naker. Dalam Pasal 156 ayat (2) huruf g UU Naker dinyatakan bahwa untuk masa kerja 

6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, akan memperoleh pesangon 

sebanyak 7 (tahun) bulan upah; 

 

Kemudian, pada Pasal 156 ayat (3) huruf b UU Naker, untuk masa kerja 6 (enam) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, akan memperoleh uang 

penghargaan masa kerja sebanyak 3 (tiga) bulan upah; Selain dari uang pesangon dan 

uang penghargaan masa kerja, terdapat juga komponen uang penggantian hak 

menurut Pasal 156 ayat (4) UU Naker berupa: 

a.      cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 

b.      biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat di mana 

pekerja/buruh diterima bekerja; 

c.      penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas 

perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang 

memenuhi syarat; 

d.      hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama. 

 

3.      Pada praktiknya, perselisihan hak antara pekerja dengan pengusaha seringkali 

berujung pada perselisihan PHK. Oleh karena itu, menurut kami, sebaiknya Saudara 

bersiap-siap dengan konsekuensi PHK. Dengan demikian, apabila Saudara berniat 

mengadukan atau mencatatkan persellisihan hak ke DisNakertrans baiknya dibarengi 

pula dengan pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Disnakertrans 
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setempat di mana Anda bekerja. Selanjutnya, Mediator Disnakertrans setempat akan 

mengeluarkan Anjuran atas perselisihan tersebut, yang apabila salah satu pihak atau 

kedua belah pihaknya tidak sependapat atau tidak menjalankan Anjuran dengan 

sukarela, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial. 

Apabila terdapat perselisihan hak yang dibarengi dengan perselisihan PHK, maka 

Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutuskan perkara perselisihan hak terlebih 

dahulu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86 UUPPHI, yang menyatakan : 

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti 

dengan perselisihanpemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial 

wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan 

kepentingan…” 

 Demikian penjelasan dari kami, semoga dapat memberikan pencerahan atas 

permasalahan yang Saudara hadapi. 

Dasar hukum: 

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2.      Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 

3.      Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 

 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8ad72eaa5/kasus-pemotongan-gaji-

karyawan-secara-tidak-sah 

 

6.         Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, merugikan kosumen dan 

karyawannya(BATAVIA AIR) 

BATAVIA AIR Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bagus Irawan, 

menyatakan berdasarkan putusan Nomor 77 mengenai pailit, PT Metro Batavia (Batavia 

Air) dinyatakan pailit. “Yang menarik dari persidangan ini, Batavia mengaku tidak bisa 

membayar utang,” ujarnya, seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 30 

Januari 2013. Ia menjelaskan, Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar utang 

karena “force majeur”. Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari International Lease 

Finance Corporation (ILFC) untuk angkutan haji. Namun, Batavia Air kemudian tidak 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang dilakukan pemerintah. Gugatan 

yang diajukan ILFC bernilai US$ 4,68 juta, yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. 

Karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, maka ILFC mengajukan somasi atau 

peringatan. Namun karena maskapai itu tetap tidak bisa membayar utangnya, maka ILFC 

mengajukan gugatan pailit kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pesawat yang sudah disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk 

menutup utang. Dari bukti-bukti yang diajukan ILFC sebagai pemohon, ditemukan bukti 

adanya utang oleh Batavia Air. Sehingga sesuai aturan normatif, pengadilan 

menjatuhkan putusan pailit. 

Ada beberapa pertimbangan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah 

adanya bukti utang, tidak adanya pembayaran utang, serta adanya kreditur lain. Dari 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10
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semua unsur tersebut, maka ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan 

terpenuhi. Jika menggunakan dalil “force majeur” untuk tidak membayar utang, Batavia 

Air harus bisa menyebutkan adanya syarat-syarat kondisi itu dalam perjanjian. Namun 

Batavia Air tidak dapat membuktikannya. Batavia Air pun diberi kesempatan untuk kasasi 

selama 8 hari. “Kalau tidak mengajukan, maka pailit tetap.” Batavia Air pasrah dengan 

kondisi ini. Artinya, kata dia, Batavia Air sudah menghitung secara finansial jumlah modal 

dan utang yang dimiliki. Ia pun menuturkan, dengan dipailitkan, maka direksi Batavia Air 

tidak bisa berkecimpung lagi di dunia penerbangan. Dirjen Perhubungan Udara 

Kementerian Perhubungan, Herry Bakti meminta pada Batavia Air untuk memberikan 

informasi pada seluruh calon penumpang yang sudah membeli tiket. Agar informasi ini 

menyebar secara menyeluruh, Batavia Air diharus siaga di bandara seluruh Indonesia, 

Kamis (31/1). “Kepada Batavia Air kami minta besok mereka untuk standby di lapangan 

Bandara di seluruh Indonesia? Untuk memberi penjelasan dan menangani penumpang-

penumpang itu. Jadi kami minta mereka untuk stay di sana,” ujar Herry saat mengelar 

jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu malam (30/1) Herry mengatakan pemberitahuan 

ini sudah disampaikan kepada Batavia Air. “Kami sudah kirim informasi ini ke bandara-

bandara yang ada untuk melakukan antisipasi besok di bandara (31/1),” imbuh Herry. 

Menurut Herry, meskipun pangsa pasar Batavia Air tidak banyak tapi menurut siaga di 

bandara itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebingungan pelanggan serta 

meminimalisir tudingan- tudingan bahwa pihak Batavia tidak bertanggung jawab. 

7.         Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, merugikan 

kosumen                                     (INDOMIE) 

INDOMIE Indomie adalah merek produk mi instan dari Indonesia. Di Indonesia, 

Indomie diproduksi oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Selain dipasarkan di 

Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di manca negara, antara lain di 

Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika serta negara-negara Eropa, 

hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu 

menembuspasar internasional . Di Indonesia sendiri, sebutan "Indomie" sudah umum 

dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mi instan. 

Namun pemasaran Indomie ke luar negeri bukannya tanpa masalah, di Taiwan 

sempat terjadi masalah ketika produk Indomie ditarik dari pasaran, berikut ini 

penjelasannya “Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan 

bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung dua bahan pengawet yang 

terlarang, sehingga dilakukan penarikan semua produk mi instan "Indomie" dari pasaran 

Taiwan. Selain di Taiwan, dua jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk 

sementara waktu juga tidak menjual mi instan Indomie. 

PERMASALAHAN 

Berdasarkan pendahuluan di atas ada dua sudut pandang yang muncul, yaitu: 

 

• PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis Karena 

pada produk indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung dua zat berbahaya 

yaitu methyl parahydroxybenzoate danbenzoic acid (asam benzoat) dimana dua zat 

tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik bukan untuk makanan. Perusahaan telah 

http://rizkypradanadefandynie.blogspot.co.id/2017/01/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html
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melanggar prinsip etika dalam berbisnis yaitu prinsip keadilan, dan prinsip saling 

menguntungkan, dimana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa 

memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat 

berbahaya. 

• PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk Tidak Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis 

Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut 

mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. 

Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic 

acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk 

membuatkosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk 

menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Tanggal 9 Juni 2010, Food and 

Drugs Administration (FDA) Taiwan melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai dengan 

persyaratan FDA. Dalam surat itu juga dicantumkan tanggal pemeriksaan indomie dari 

Januari-20 Mei 2010 terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu 

Indomie goreng dan saus barberque. 

     Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan 

segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. "Kita akan mengundang BPOM untuk 

menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini," 

kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 

(12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa 

terjadi, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat 

berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie. A Dessy Ratnaningtyas, seorang 

praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung didalam Indomie yaitu methyl 

parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang 

membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya 

dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produkkosmetik sendiri 

pemakaian nipaginini dibatasi maksimal 0,15%. 

.Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi 

manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie 

mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan 

tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman 

untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan 

aman untuk di konsumsi yaitu 250 mgper kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin 

per kilogram dalam makanan lainkecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi 

tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit 

kanker. Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius 

Commision,produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang 

regulasi mutu,gizi dan kemanan produk pangan. 

Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec.Produk Indomie yang 

dipasarkan diTaiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Kesimpulan dari sudut 

pandang ini, perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis sebab perusahaan 



sudah mengikuti standar yang ditetapkan, sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat 

tersebut masih dalam tahap wajar. 

 

 

 

8.                    Contoh kasus pelanggaran pada PT. L.A JAYA 

Bisnis (business) tidak terlepas dari aktivitas produksi,konsumsi, pembelian, 

penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. 

Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk 

kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si 

pelaku bisnis atau bisnisman (businessman) itu sendiri. pelaku usaha / pengusaha diatur 

dalam pasal 6 dan 7 UU No. 8 / 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. 

Salah satu perusahaan besar di Indonesia sebut saja PT.L-A JAYA berdiri pada tanggal 19 

april 1996 didirikan oleh H. jalaluddin Muhammad dan bertempat di kota lamongan jawa timur. 

Perusahaan tersebut bekerja di bidang perdagangan alat elektronik. Perusahaan ini tergolong 

sukses dan berkembang pesat dari tahun ke tahun berikutnya, perusahaan berhasil menyerap 

tenaga kerja kurang lebih 15% dari penduduk kota lamongan dan tentunya usaha perdagangan ini 

juga membawa dampak pertumbuhan ekonomi di kota lamongan khususnya. 

 perusahaan tersebut telah berhasil dalam usahanya mencapai target laba yang di inginkan,. 

bagaimana tidak, Perusahaan tersebut selain menjual produknya dalam negeri mereka juga 

melakukan ekspor ke Negara tetangga seperti Malaysia dan singapura. Dalam satu tahun per 31 

desember 1998 pada tahun ke-2 berdirinya perusahaan tersebut, perusahaan telah mencapai 

omzet penjualan sebesar Rp. 250.000.000,- dan perusahaan tersebut semakin berkembang 

sampai sekarang. 

Sekilas tentang perusahaan tersebut, terlintas rasa bangga dan kagum saya sebagai warga 

lamongan. Namun, setelah mendengar  kasus yang terjadi pada perusahaan tersebut rasa bangga 

tersebut menjadi biasa saja setelah mendengar kasus bahwa PT. LA JAYA telah melanggar etika 

bisnis. “Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan 

ekonomi dan bisnis”. Prinsip-prinsip etika bisnis sangat erat kaitannya dengan nilai yang 

dianut oleh masing-masing masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip 

etika bisnis tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.       

Menurut Sonny Keraf menyebutkan secara umum terdapat lima prinsip etika 

bisnis, yaitu : 

1)      Prinsip otonomi 

2)      Prinsip kejujuran 

3)      Prinsip keadilan 

4)      Prinsip saling menguntungkan 

5)      Prinsip integritas moral.  

Pada kasus PT. L-A JAYA, perusahaan telah melanggar prinsip etika bisnis yaitu “prinsip 

kejujuran”, prinsip ini meliputi : a) Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan 

kontrak. b) Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga 

sebanding. 

a.         Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.  



Setiap perusahaan atau badan usaha akan ada penarikan pajak oleh pemerintah 

sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Berapa tarifnya, 

prosentasenya, dll berdasarkan laba yang diperoleh oleh suatu badan usaha atau 

perusahaan. PT. L-A JAYA telah memanipulasi laporan keuangannya dengan tujuan agar 

tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan rendah padahal laba yang diperoleh 

cukup besar. Jadi akuntan perusahaan tersebut membuat dua laporan keuangan, satu 

laporan keuangan yang riil tentang laba-rugi perusahaan dan satu laporan keuangan lagi 

telah dimanipulasi. Hal ini sangatlah mudah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang 

akuntansi, namun perilaku ini jelas melanggar etika. Karena ketidakjujuran perusahaan 

demi keuntungannya sendiri. Perusahaan tersebut telah melanggar UU UU No. 28 Tahun 

2007. 

Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih jeli dan lebih tegas lagi dalam 

peraturan perundang-undangan terutama dalam hal pengenaan pajak. Karena pajak 

adalah sumber asset Negara terbesar yang kemudian dengan pajak tersebut di gunakan 

untuk kepentingan masyarakat. Agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia tercapai 

9.                    Contoh kasus pelanggaran pada Nestlé Indonesia 

 

a.   Profil Perusahaan 

Nestlé Indonesia adalah anak perusahaan Nestlé SA, perusahaan yang terdepan 

dalam bidang gizi, kesehatan dan keafiatan, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. 

Nestlé SA didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henri Nestlé, seorang ahli farmasi yang 

berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya 

sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. 

Nestlé telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971, dan pada saat ini PT 

tersebut telah mempekerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam 

produk Nestlé di tiga pabrik: Pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur untuk mengolah 

produk susu seperti DANCOW, BEAR BRAND, dan NESTLÉ  DANCOW IDEAL; Pabrik 

Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan NESCAFÉ serta Pabrik Cikupa di 

Banten untuk memproduksi produk kembang gula FOX'S dan POLO. Saat ini sedang 

dibangun pabrik ke-empat di Karawang  yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 

2013 untuk memproduksi DANCOW, MILO, dan bubur bayi Nestlé CERELAC.  

            Moto Nestlé “Good Food, Good Life” menggambarkan komitmen perusahaan 

yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna 

menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan 

makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya.. 

b.  Permasalahan Dalam Perusahaan Nestlé 

Pada tahun 2004 Produk Susu Nestlé telah ditarik dari peredaran di sejumlah 

negara eropa karena mengandung Bakteri Sakazakii yang menyebabkan meningitis, 

infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi 

maupun orang dewasa. (Published The Lancet 30 Desember 2003, halaman 5, 39). 

Industri susu Nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari Bakteri 

Enterobacter sakazakii yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut 



situs Sciences News Online dari penelitian yang dilakukan di 35 negara ditemukan bahwa 

tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazaii ini pada susu formula bayi sebesar 14 

persen atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut 

menemukan bahwa bakteri E. Sakazakii ini ditemukan pada debu yang ada dilantai pabrik 

pembuatan susu formula bayi tersebut padahal pabrik pembuatan susu formula atau 

makanan apapun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman 

ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir didapatkan kemampuan 12 

jenis strain E. sakazakii untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat celsius dalam 

pemanasan rehidrasi susu formula.  

Produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle, telah dikecam 

karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri E. Sakazakii, 

khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan dinegara berkembang. Memang 

berbeda dengan pemerintah kita yaitu lembaga BPOM yang menyatakan bahwa tidak 

ada satu pun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii di indonesia. 

Entah apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, tapi pesan kami bagi mereka yang 

ingin lebih berhati-hati dengan susu formula terutama untuk bayi agar menghindari susu 

yang berasal dari produk SUSU NESTLE. 

Lalu pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan 

pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji 

kemungkinan adanya bakteri Enterobacter Sakazaki. 

Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satu pun susu formula 

(termasuk didalamnya adalah NESTLE) yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan 

pada 2008 sampai 2011. Hal itu terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor kemkominfo, 

Kamis (10/2/2011). 

c.  Pembahasan Masalah Dalam Perusahaan Nestlé 

Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan 

perhatian kami untuk meningkatkan gizi (nutrition), kesehatan (health), dan keafiatan 

(wellness) dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk 

memproduksi produk berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestlé terus menerus melakukan 

penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk 

ciptaannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi 

makanan, yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan (enjoyment) namun 

telah berkembang menuju keafiatan (wellness) dan bermuara pada kehidupan yang 

sejahtera dan berkualitas (wellbeing). 

Kini, Nestlé juga memperkuat kemampuan R&D melalui Kemitraan Inovasi di tiap 

tahap proses pengembangan produk – dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal 

dan biotek hingga kemitraan akhir dengan para pemasok utama. Dengan menyatukan 

semua sumber R&D, Nestlé mampu memberikan solusi makanan berkualitas tinggi dan 

aman untuk semua konsumen di seluruh dunia – baik dalam gizi, kesehatan, dan 

keafiatan, nutrisi, kesehatan, kebaikan, rasa, tekstur atau kenyamanan. Selain itu, Nestlé 

memberikan produk-produk berkualitas terbaik bagi konsumen serta jaminan keamanan. 



Hal ini sejalan dengan Misi Nestlé Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi dan 

lezat rasanya. Selain itu kami juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan 

informasi dan pendidikan bagi konsumen kami, antara lain seperti tercantum dalam 

kemasan setiap produk kami. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestlé berusaha untuk 

selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. 

Dalam beroperasi, kami senantiasa memastikan standar perilaku bisnis yang ketat 

dan mendukung pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Nestlé Corporate 

Business Principles. Ini termasuk Prinsip-Prinsip Global Compact PBB tentang Hak Azasi 

Manusia, Tenaga kerja , Lingkungan dan Korupsi. Dengan landasan strategi bisnis inilah 

kami memastikan sukses jangka panjang bagi perusahaan. 

d.  Etika Bisnis Dalam Perusahan Nestlé Indonesia 

Corporate Business Principal Nestlé merupakan pondasi dari budaya perusahaan 

PT NESTLÉ , yang telah berkembang selama 140 tahun.Sejak pertama kali   Henri 

Nestlé berhasil meramu bubur bayi "Farine Lactée" guna membantu seorang ibu yang 

ingin menyelamatkan bayinya yang sedang sakit dan tidak mampu menerima air susu 

ibu, mereka telah membangun bisnis kami pada keyakinan bahwa untuk memiliki 

keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita tidak hanya harus mematuhi 

semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka 

yang berkelanjutan, namun mereka juga harus menciptakan nilai yang signifikan bagi 

masyarakat. 

Pada 2011, program pelatihan modular diluncurkan pada berbagai komponen 

Corporate Business Principal. Kedalaman dan fokus dari pelatihan  dibentuk sesuai 

dengan materialitas untuk fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Sebagai contoh, 

pelatihan tentang komponen hak asasi manusia akan fokus pada manajer dan karyawan 

di negara-negara yang lebih tinggi risiko hak asasi manusia sebagai prioritas. 

Corporate Business Principal  Nestlé akan terus berevolusi dan beradaptasi 

dengan perubahan dunia. Landasan dasar kita tidak berubah dari waktu dan asal-usul 

Perusahaan mereka, dan mencerminkan ide-ide dasar keadilan, kejujuran, dan perhatian 

umum untuk kesejahteraan orang-orang. Nestlé berkomitmen untuk menganut Prinsip 

Bisnis berikut ini di semua negara, disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktek-

praktek budaya dan agama: 

A.    Gizi, Kesehatan dan Keafiatan. Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan para konsumen setiap hari, dimanapun mereka berada dengan 

menawarkan pilihan produk makanan dan minuman yang lezat dan sehat, serta 

mendorong gaya hidup sehat. Kami mengungkapkan hal ini melalui motto kami: ‘Good 

Food, Good Life’. 

B.     Jaminan Mutu dan Keamanan Produk. Dimana saja di seluruh dunia, nama Nestlé 

menjanjikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. 

C.     Komunikasi kepada Konsumen. Kami berkomitmen terhadap komunikasi kepada 

konsumen yang bertanggung jawab dan dapatdipercaya, yang memberdayakan 

konsumen untuk menggunakan hak mereka atas pilihan yangbersandarkan pada 



informasi yang benar, dan mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Kami 

menghargai privasi konsumen. 

D.    Hak Asasi Manusia dan Kegiatan Usaha Kami. Kami mendukung penuh prinsip-

prinsip Global Compact – Persatuan Bangsa Bangsa tentang hak asasi manusia dan 

ketenagakerjaan, dan bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi 

manusia dan praktik ketenagakerjaan di seluruh kegiatan bisnis kami. 

E.     Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Pribadi. Keberhasilan kami tercipta berkat 

dukungan para karyawan. Kami memperlakukan para karyawan dengan rasa hormat dan 

bermartabat dan mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab 

pribadi. Kami mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai motivasi, 

serta menghargai nilai-nilai kami. Kami memberikan kesempatan yang sama untuk 

pengembangan dan kemajuan mereka, melindungi privasi mereka, dan tidak 

mentoleransi segala bentuk pelecehan dan diskriminasi. Dimana saja di seluruh dunia, 

nama Nestlé menjanjikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. 

F.      Keamanan dan Kesehatan Kerja. Kami berkomitmen untuk mencegah kecelakaan, 

cedera dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, dan kami melindungi para 

karyawan, mitra usaha dan pihak-pihak lain yang terlibat di sepanjang mata rantai usaha 

kami. 

G.    Pemasok dan Hubungan Dengan Pelanggan. Kami mensyaratkan kepada para 

pemasok, agen, subkontraktor dan karyawan mereka untuk bersikap jujur, adil dan 

berintegritas, serta mematuhi standar yang tidak dapat ditawar. Kami memiliki komitmen 

yang sama kepada para pelanggan kami. 

H.    Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Kami berkontribusi dalam perbaikan di 

bidang produksi pertanian, status sosial ekonomi para petani, masyarakat pedesaan, dan 

dalam sistem produksi agar lebih berwawasan lingkungan. 

I.       Lingkungan dan Keberlanjutan. Kami berkomitmen pada praktik bisnis yang 

berwawasan lingkungan. Pada semua tahap masa pakai produk, kami berupaya untuk 

menggunakan sumber daya alam secara efisien, lebih memilih menggunakan sumber 

daya yang terbarukan yang dikelola secara berkelanjutan, dan menetapkan sasaran 

limbah nol. 

J.       Air. Kami berkomitmen pada penggunaan air secara berkelanjutan dan perbaikan 

pengelolaan air. Kami menyadari bahwa dunia menghadapi tantangan ketersediaan dan 

kebutuhan air yang semakin besar dan bahwa pengelolaan sumber-sumber daya dunia 

yang bertanggung jawab oleh semua pengguna air merupakan suatu kebutuhan mutlak. 

 

 

 

 

KESIMPULAN : 

Meskipun pada tahun 2004 Produk Susu Nestlé telah ditarik dari peredaran di 

sejumlah negara eropa karena mengandung Bakteri Sakazakii. Namun, di Indonesia 

sendiri pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan 

pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji 



kemungkinan adanya bakteri Enterobacter Sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, 

BPOM tidak menemukan satu pun susu formula (termasuk didalamnya adalah Nestlé) 

yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011. Dan Nestlé adalah 

perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang 

menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. 

SARAN : 

Dari hasil penulisan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu : 

Diharapkan PT Nestlé Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk 

menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat 

mempertahankan & meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus 

memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. 

 

10.       CONTOH PELANGGARAN KASUS ETIKA BISNIS PT GUDANG GARAM 

(Tbk) 

Menurut Etika Pariwara Indonesia, “Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau 

komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui suatu media, 

dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat”. 

 

 

Menurut Sony Keraf (1993 : 142), menyatakan bahwa dalam iklan kita dituntut 

untuk selalu mengatakan  hal  yang  benar  kepada konsumen  tentang  produk  sambil 

membiarkan  konsumen  bebas  menentukan untuk  membeli  atau  tidak  membeli 

produk itu. Iklan dan pelaku periklanan harus : 

•         Jujur, benar, dan bertanggungjawab. 

•         Bersaing secara sehat. 

•         Melindungi dan menghargai khalayak, tidak  merendahkan  agama, budaya, negara, 

dan golongan, serta tidak bertentangan dengan  hukum yang berlaku. 

•         Melindungi dan menghargai khalayak, tidak  merendahkan  agama, budaya, negara, 

dan golongan, serta tidak bertentangan dengan  hukum yang berlaku. 

•         Iklan  yang  menyatakan  kebenaran dan  kejujuran  adalah  iklan  yang  beretika. 

Akan  tetapi,  iklan  menjadi  tidak  efektif, apabila  tidak mempunyai  unsur  persuasif. 

Akibatnya,  tidak  akan  ada  iklan  yang  akan menceritakan  the whole 

truth  dalam  pesan iklannya. Sederhananya,  iklan  pasti  akan mengabaikan informasi-

informasi yang bila disampaikan kepada pemirsanya malah akan membuat pemirsanya 

tidak  tertarik  untuk menjadi konsumen produk atau jasanya. 

 

Untuk membuat konsumen tertarik, iklan harus dibuat menarik bahkan kadang 

dramatis. Tapi iklan tidak diterima oleh target tertentu (langsung). Iklan dikomunikasikan 

kepada khalayak luas (melalui media massa komunikasi iklan akan diterima oleh semua 

orang : semua usia, golongan, suku, dsb). Sehingga iklan harus memiliki etika, baik moral 

maupun bisnis. Dalam dunia periklanan, para pelaku iklan mempunyai sumber daya 

manusia yang mayoritas memiliki tingkat kreatifitas yang unik dan menarik, yang dapat 



divisualisasikan dalam bentuk visual (video, gambar, ilustrasi, dan tulisan) atau pun 

dalam bentuk audio (suara). 

Di Indonesia, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika pada setiap perilaku 

kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini membuat para pelaku iklan juga harus mematuhi 

apa saja yang telah diatur dalam UU Penyiaran atau UU Pariwara Indonesia yang telah 

diatur agar sejalan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat. 

Adapun kasus pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bisnis khususnya 

dalam hal etika periklanan, yaitu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang 

Garam (Tbk) sebagai berikut : 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), 

pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi 

Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pada Program Siaran Iklan Niaga rokok “Gudang 

Garam” yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 

19.43 WIB. 

Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Jenis pelanggaran 

ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan 

remaja serta larangan dan pembatasan muatan rokok. 

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar 

Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun  2012  Pasal 14 dan 

Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 

15 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1). 

 Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima Surat Teguran Tertulis 

Pertama No.953/K/KPI/05/14 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas 

KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua. Atas 

pelanggaran ini KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi 

yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. 

Sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga 

Penyiaran Swasta, penayangan iklan rokok disiang hari jelas melanggar pasal 21 ayat 

(3) Iklan Rokok pada lembaga penyelenggara penyiar radio dan televisi hanya dapat 

disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat dimana lembaga 

penyiaran tersebut berada. 

Kemudian juga sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia menyatakan dalam 

wahana iklan melalui media televisi, yaitu iklan-

iklan  rokok  dan  produk  khusus  dewasa  (intimate  nature) 

hanya  boleh  disiarkan  mulai  pukul  21.30  hingga  pukul  05.00 waktu setempat. 

Solusi 

Solusi untuk kasus pelanggaran etika dalam bisnis khususnya etika periklanan 

yang dilakukan oleh PT Gudang Garam (Tbk), yakni dipasal 57 menyebut Lembaga 

Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan rokok diluar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda 

administrasi untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta 



rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar 

rupiah). 

 

 

 

 

 

 

11.             Artikel Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Telkomsel Diduga Lakukan 

Manipulasi dalam Iklan Talkmania 

Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program “Talkmania” dengan 

tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. 

Salah seorang warga Kota Medan, Mulyadi (37) di Medan, Selasa, mengatakan, dalam 

iklannya, Telkomsel menjanjikan gratis menelepon ke sesama produk operator selular itu 

selama 5.400 detik (90 menit -red). Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan 

akan dikurangi Rp3 ribu setelah mendaftar melalui SMS “TM ON” yang dikirim ke nomor 

8999 terlebih dulu. 

Namun, pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan 

hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan sistem di operator selular tersebut 

sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi.Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi, dan 

apabila terus dicoba tetap juga gagal, sedangkan pulsa terus dikurangi, katanya. Warga 

Kota Medan yang lain, Ulung (34) mengatakan, penggunaan layanan Talkmania yang 

diiklankan Telkomsel itu seperti “berjudi”. “Kadang-kadang berhasil, kadang kadang 

gagal, namun pulsa tetap ditarik,” katanya. Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan 

Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, SH, MHum mengatakan, layanan iklan Telkomsel itu 

dapat dianggap manipulasi karena terjadinya “misleading” atau perbedaan antara 

realisasi dengan janji. Pihaknya siap memfasilitasi dan melakukan pendampingan jika 

ada warga yang merasa dirugikan dan akan menggugat permasalahan itu secara 

hukum.Secara sekilas, kata Farid, permasalahan itu terlihat ringan karena hanya 

mengurangi pulsa telepon selular masyarakat sebesar Rp3 ribu.Namun jika kejadian itu 

dialami satu juta warga saja dari sekian puluh juta pelanggan Telkomsel, maka terdapat 

dana Rp3 miliar yang didapatkan operator selular itu dari praktik manipulasi iklan 

tersebut. 

Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dan Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia (BRTI) perlu rena iklan operator selular selama ini sering 

menjebak, saling menjatuhkan dan tidak memiliki aturan yang jelas, katanya. Humas 

Telkomsel Medan, Weni yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan 

pengecekan terhadap nomor pelanggan yang merasa dirugikan dalam layanan 

Talkmania tersebut. “Namun, Telkomsel telah ‘merefine’ atau mengembalikan kembali 

pulsa nomor-nomor (handpone) yang gagal itu,” katanya 

 

 

 



Pembahasan Masalah 

Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan 

kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, 

ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber 

daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian 

para pengusaha terhadap etika bisnis. Kasus telkomsel diatas merupakan salah satu 

tindakan ingkar janji karena tetap mengurangi pulsa pelanggan sedangkan fasilitas 

talkmania tidak diterima oleh pelanggan. 

Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang 

tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-

hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis 

sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. 

Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum 

sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain. 

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada 

pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu 

membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara 

sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan 

langsung maupun tidak langsung. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, antara lain ialah : 

1.            Pengendalian diri 

2.            Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi) 

3.            Mampu menyatakan yang benar itu benar.Artinya, jika pihak telkomsel benar 

mengadakan 

4.            Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 

Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar 

tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Didalam 

bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan 

yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah 

demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah 

menjadi binatang ekonomi.  Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya 

tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. 

Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak 

memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan 

segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis. 

KESIMPULAN 

Pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri dipasar 

internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih parah lagi bila pengusaha 

Indonesia menganggap remeh etika bisnis. Kecenderungan makin banyaknya 

pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis 

dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan 



ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika 

bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. 

Telkomsel melakukan manipulasi dalam iklan talkmania pelanggan telkomsel 

merasa telah di rugikan karena pihak telkomsel menjanjikan gratis menelepon ke sesama 

produk operator selular itu selama 5.400 detik, Tetapi hal itu tidak terlaksana. Pelanggan 

merasa kecewa karena setelah di coba hal itu selalu gagal dan mengurangi pulsa para 

pelanggan itu sendiri, Dengan kata lain pelanggan merasa di rugikan. 

SARAN 

            Bagi setiap perusahaan yang menjalankana suatu usaha atau bisnis diharapkan 

menerapkan suatu etika dalam perusahaannya. Karena untuk membentuk suatu 

perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai 

kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan 

yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem 

prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika 

perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. 

Jangan menganggap remeh suatu etika bisnis itu karena etika tersebut sangat 

penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya suatu etika dalam bisnis 

mungkin perusahaan tidak akan bertahan lama karena akan menghancurkan nama baik 

perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu wajib bagi semua perusahaan untuk menerapkan 

suatu etika bisnis dalam perusahaannya. 

Khusus bagi perusahaan Telkomsel jangan menjanjikan sesuatu yang belum 

terlaksana karena akan membuat para pelanggan menjadi tidak percaya lagi. Tindakan 

yang tidak etis, bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen atau 

masyarakat dan akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, 

larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan 

maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika 

pada umumnya perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, 

terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis misalnya 

diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karier. Perusahaan yang menjalankan 

ushanya dengan didukung suatu etika bisnis akan lebih berkembang dari pada 

perusahaan yang tidak memiliki suatu etika berbisnis apa-apa. Oleh karena itu suatu etika 

berbisnis sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. 

 

12.   Contoh pelanggaran oleh perusahaan Aqua group 

Profil Perusahaan 

Aqua Group atau Aqua Golden Massisipi yang bernaung di bawah PT. Tirta 

Investama,  didirikan pada 23 Februari 1973 oleh  Tirto Utomo atau Kwa Sien Biauw 

(1930-1994), warga asli Wonosobo, orang Indonesia yang mulai mengubah salah satu 

kebiasaannya secara mendasar dengan membiasakan diri mengkonsumsi AMDK, 

tentunya dengan membeli air.  Sedangkan Danone, merupakan sebuah korporasi 

multinasional asal Perancis, yang berambisi untuk memimpin pasar global lewat tiga 

bisnis intinya, yaitu : dairy products, AMDK dan biskuit.  Pada tanggal 4 september 1998, 

Aqua secara resmi mengumumkan "penyatuan" kedua perusahaan tersebut dan 



bertepatan dengan pergantiaan milenium, oada tahun 2000 Aqua meluncurkan produk 

berlabel Danone-Aqua. 

Pelanggaran Etika Bisnis PT. Danone 

Dalam kasus ini, danone-aqua telah melakukan pelanggran serta pengabaian 

kode etik dalam hal penggunaan sumber daya alam.  Sebenarnya, keprihatinan dunia 

akan eksploitasi sumberdaya alam sudah dapat dirasakan semenjak diselenggarakannya 

United Nations Conference on Environment and Development atau Earth Summit di Rio 

de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas mengenai perubahan iklim. 

Dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika dalam rekayasa terutama 

dalam penciptaan  produk baru, maka hal-hal yang harus diketahui adalah: 

•         Sebaik apa produk yang dihasilkan tersebut. 

•         Pengaruh atau fungsi produk tersebut kepada konsumen 

•          Perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan kepada konsumen. 

•          Sebaik apa kegunaan produk tersebut dalam berbagai kondisi yang dihadapi. 

•         Produk tersebut aman atau tidak bagi konsumen 

•         Dampak buruk dari produk jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. 

Dari hal-hal tersebut di atas, etika sangat berperan penting dalam penciptaan 

suatu produk untuk menentukan manfaat atau keuntungan yang dapat dinikmati oleh 

konsumen, serta dapat menentukan dampak-dampak buruk dari produk tersebut jika 

mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. 

Produk yang dihasilkan oleh AMDK Aqua sebagian telah memenuhi dari ketentuan 

diatas. AMDK Aqua mampu menghasilkan air bersih untuk keperluan air minum untuk 

banyak orang, selain itu AMDK Aqua menjamin tingkat keamanan untuk menggunkan 

produknya. Selain praktis produk Aqua bisa memperbaiki kehidupan masyarakat untuk 

hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi air bersih. 

Tapi yang jadi permasalahan adalah, datang dari manakah air bersih yang dijual 

oleh Aqua sehingga sekarang manusia perlu membayar hanya untuk mendapatkan air 

bersih? 

Salah satu dari sekian banyak sumber mata air yang dieksploitasi habis-habisan 

oleh Aqua adalah sumber mata air di Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang 

dimana di daerah tersebut masyarakatnya menopangkan kehidupannya dari sektor 

pertanian. Karena debit air menurun sangat drastis sejak Aqua beroperasi di sana, 

sekarang para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi 

sawahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air 

dengan harga mahal karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering akibat 

“pompanisasi” besar-besaran yang dilakukan oleh Aqua. Hal ini sangat ironis mengingat 

Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air. 

Di satu Kabupaten ini saja sudah terdapat 150-an mata air.Untuk kasus kali ini 

Aqua dalam produksinya kurang berpikir etis dan telah melanggar tanggung jawab sosial 

perusahaan, sumber daya alam memang bisa dinikmati siapapun, tetapi dalam 

mengekploitasinya tidak boleh berlebihan atau dengan kata lain serakah. Apalagi disini 

yang jadi permasalahannya ialah air, air merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

hajat hidup orang banyak. Memang aqua mempunyai tujuan yang baik yaitu 



menyediakan air besih untuk keperluan minum banyak orang. Tetapi yang jadi 

permasalahan ialah kenapa aqua seenaknya mengeksploitasi air secara besar-besaran 

tanpa mempedulikan efek sampingnya. Aqua terkesan tidak bertanggung jawab dan 

hanya mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Masyarakat menjadi bersaing 

dengan pihak aqua untuk mendapatkan air. Dari kasus, ini aqua tidak berpikir secara etis 

dalam hal deonteologis. Eksploitasi sumberdaya alam yang mengabaikan lingkungan 

akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam itu.  Dalam pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "Bumi dan air dan 

kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".  Salah satu asas penting dalam pemanfaatan 

kekayaan alam dalam pembangunan Indonesia adalah pengutamaan pengelolaan 

sumber daya alam yang dapa diperbarui. 

Konsep hak dalam menguasai negara (HMN) menjadi instrumen dasar dalam 

eksploitasi SDA di Indonesia, secsra historis melalui konsep ini pemerintah telah 

mengingkari semangat demokrasi ekonomi dan pencapaian kesejahteraan rakyat, hal ini 

terjadi karena paradigjma pertumbuhan yang di usung memberikan ruang yang 

berlebihan pada praktek destruktif dan eksploitatif bagi SDA lewat praktek penyerahan 

wewenang pada perusahaan-perusahaan asing secara besar. 

Beberapa kebijakan yang mendukung praktek "sesat" ini diantaranya  melalui 

pemberlakuan scema per undang - undangan nasional, seperti UU No. 5 tahun 1860 

tentang pokok-pokok agraria, UU No.20 tahun 1861 tentang pencabutan hak atas tanah, 

UU No. 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan (dan penggantinya UU 41/ perpu 

No. 1 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 41 tahun 1999) dan UU No. 11 tahun 1967 

tentang pokok - pokok pertambangan, didukung oleh UU No. 9 tahun 1967 tentang 

penanaman modal asing, kemudian pada tanggal 3 Juli 1968, di keluarkan UU No. 6 

tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negri. 

Kebihakan otonomi daerah yang didasarkan UU No. 32 tahun 2004 sebagai 

penyempurnaan dari UU 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, serta adanya UU 

25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dimaknai sebagai 

desentralisasi kekuasaan, telah mendorong daerah-daerah untuk melirik dan 

mengandalkan SDA sebagai sumber PAD sehingga maraklah beragam PERDA dan 

kebijakan pemberian izin oleh kepala daerah kepada beragam kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi oleh investor, dan ini menjadi ancaman yang nyata bagi ketersediaan daya 

dukung SDA kita. 

Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapay berkesinambungan, maka tindakan 

eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan 

perlindungan.  Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan 

dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut : 

1. Memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, 

misalnya: air, tanah, dan udara. 

2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran) 

3.      Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien,serta pendaur 

ulangan (recycling). 



4.      Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan 

alam. 

 

KESIMPULAN 

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Danone telah 

melakukan usahanya ada yang baik tidak melanggar etika maupun moral dengan cara 

melakukan kegiatan CSR, dan ada yang melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis 

yaitu terkait eksploitasi sumber mata air yang ada di Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa 

Tengah  tersebut yang telah melanggar kode etik dan prinsip tanggung jawab sosial 

perusahaan khususnya pada pengelolaan SDA yang dipergunakan oleh Danone-Aqua. 
 
 


