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A. Pengertian Hukum Kesehatan 

 Istilah Hukum Kesehatan diterjemahkan dari istilah “Health Law” yang memiliki 

pengertian luas karena menyangkut juga tentang Hukum Kedokteran atau Hukum Medik 

(Medical Law). Beberapa ahli memiliki pendapat yang beragam perihal pengertian Hukum 

Kesehatan itu sendiri dan bahkan juga turut memberikan perbedaannya dengan Hukum 

Kedokteran atau Hukum Medik. Van der Mijn membedakan pengertian antara Hukum 

Kesehatan dan Hukum Kedokteran atau Hukum Medik. Van der Mijn mendefinisikan Hukum 

Kesehatan sebagai batang tubuh dari aturan-aturan hukum yang terkait secara langsung dengan 

pelayanan/perawatan kesehatan sebaik-baiknya yang diaplikasikan dalam hukum perdata 

umum, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Lalu Hukum Kedokteran yakni suatu 

studi tentang berbagai hubungan hukum yang terkait dengan dokter sebagai pihak (dengan 

pasien dan/atau rumah sakit sebagai pihak lainnya) yang merupakan bagian dari studi hukum 

kesehatan.  

 Nikola Todorovski membedakan pengertian antara Hukum Kesehatan dan Hukum 

Kedokteran. Hukum Kesehatan menurut Nikola Todorovski adalah suatu disiplin ilmu yang 

merupakan cabang dari ilmu hukum, yang memiliki ruang lingkup kajian yang lebih luas dari 

hukum medik (medical law), karena mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait dengan 

kesehatan manusia (human health) sebagai hak asasi manusia, termasuk prosedur dan tindakan 

hukum untuk mewujudkan kesehatan manusia tersebut. Adapun Hukum Medik (medical law) 

adalah bagian dari hukum kesehatan (health law) yang ruang lingkup kajiannya lebih sempit 

daripada hukum kesehatan, karena lebih memfokuskan pada industri medik, penyedia dan 

pengguna jasa medik, serta hak-hak pasien dan dokter.  

 World Health Organization (WHO) mendefinisikan bahwa hukum kesehatan adalah 

area (aspek) hukum yang memberikan perhatian pada: pertama, kesehatan tiap-tiap orang 

(individual) dan kesehatan masyarakat (populasi); kedua, penyediaan pelayanan kesehatan bagi 

tiap-tiap orang dan masyarakat tersebut; dan ketiga, penyelenggaraan sistem pelayanan 

kesehatan secara keseluruhan. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hukum kesehatan adalah keseluruhan norma hukum positif yang mengatur tentang tata kelola 

sumber daya kesehatan yang baik, yang diterapkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
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B. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Hukum Kesehatan 

Pertimbangan Filosofis 

a) Pancasila sebagai Cita Hukum Kesehatan Indonesia; 

b) Kesehatan Merupakan Hak Asasi Manusia; dan 

c) Kesehatan Adalah Unsur Kesejahteraan. 

 

Pertimbangan Sosiologis 

a) Gangguan Kesehatan pada Masyarakat Indonesia adalah Kerugian Ekonomi dan 

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat berarti Investasi bagi Penerimaan Negara; dan 

b) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan adalah Tanggung Jawab Bersama; 

 

Pertimbangan Yuridis 

a) Perkembangan Hukum di Bidang Kesehatan dan Terkait dengan Bidang Kesehatan, 

meliputi: Perkembangan hukum kedokteran, perkembangan hukum jaminan sosial 

kesehatan, perkembangan hukum perlindungan konsumen jasa pelayanan kesehatan, 

perkembangan hukum hak asasi manusia atas kesehatan, perkembangan hukum wewenang 

pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, serta perkembangan 

hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan 

b) Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat atas Hukum Kesehatan, meliputi: Tuntutan dan 

kebutuhan keterpaduan upaya kesehatan, tuntutan dan kebutuhan teknologi kesehatan dan 

teknologi informasi dalam era global, tuntutan dan kebutuhan perencanaan dan 

pembiayaan pembangunan kesehatan, tuntutan dan kebutuhan desentralisasi kesehatan 

 

C. Sumber Hukum Kesehatan 

Sumber hukum kesehatan terbagi menjadi sumber hukum kesehatan dalam arti materil 

yakni beragam faktor determinan yang menentukan substansi atau isi hukum kesehatan yang 

berbasis keadilan, meliputi: 

1. Kebutuhan Hukum Masyarakat; 

2. Kebiasaan yang Dipahami sebagai Hukum Tidak Tertulis oleh Warga Masyarakat; 

3. Substansi atau Isi Aturan-Aturan Hukum Nasional yang Berlaku; 

4. Aturan-Aturan Hukum Internasional yang Berlaku di Bidang kesehatan; 

5. Moralitas Agama dan Kesusilaan di Masyarakat; dan 

6. Kesadaran Hukum Masyarakat. 
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 Selain itu, terdapat juga sumber hukum kesehatan dalam arti formil yakni bentuk 

tertentu dari sumber hukum yang berlaku dan pembentukannya melalui prosedur atau tata cara 

tertentu pula, meliputi: 

1. Undang-Undang; 

2. Yurisprudensi; 

3. Hukum Kebiasaan; 

4. Traktat atau Perjanjian; dan 

5. Doktrin (Ajaran Hukum). 

 

D. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan 

 Ruang Lingkup Hukum Kesehatan dalam konteks hukum di Indonesia meliputi aspek-

aspek kesehatan sebagai berikut: 

1. Upaya Kesehatan, meliputi: Pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, 

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan 

olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, 

penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, kesehatan mata, pengamanan 

makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, bedah mayat; 

2. Tenaga Kesehatan, meliputi: Tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, 

tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan 

lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik 

biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain; 

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan 

fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

tingkat pertama, kedua dan ketiga; 

4. Perbekalan Kesehatan, meliputi: Obat-obatan, vaksin dan alat kesehatan dasar tertentu; 

5. Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan, meliputi: Pengadaan, penelitian, peredaran, 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi bagi kesehatan masyarakat; 

6. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, meliputi: Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, 

promosi dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan; 

7. Kesehatan ibu, bayi, anak remaja, lanjut usia dan penyandang cacat, meliputi kesehatan 

ibu, bayi, anak remaja, lanjut usia dan penyandang cacat; 

8. Gizi, meliputi: Perbaikan gizi perseorangan dan masyarakat; 



 

 

9 

9. Kesehatan Jiwa, meliputi: penyembuhan dan perawatan pasien gangguan jiwa dan 

masalah psikososial serta pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan 

hukum; 

10. Penyakit Menular dan Tidak Menular, meliputi: Pencegahan, pengendalian dan 

pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya serta pencegahan, 

pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya; 

11. Kesehatan Lingkungan, meliputi: Kesehatan lingkungan permukiman, kesehatan tempat 

kerja, kesehatan tempat rekreasi, serta kesehatan tempat dan fasilitas umum; 

12. Kesehatan Kerja, meliputi: Kesehatan kerja di sektor formal dan informal; 

13. Pembiayaan Kesehatan, meliputi: Sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan biaya 

kesehatan; 

14. Etika dan Hukum Penelitian Kesehatan, meliputi: Etika penelitian kesehatan dan hukum 

penelitian kesehatan; 

15. Perizinan dan Pengawasan Kesehatan, meliputi: Perizinan kesehatan; 

16. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan, meliputi: Peran serta 

aktif dan pasif secara perorangan maupun terorganisasi; 

17. Penyelesaian sengketa kesehatan, meliputi: Penyelesaian sengketa secara non litigasi di 

luar pengadilan dan penyelesaian sengketa secara litigasi di dalam pengadilan; dan 

18. Penyidikan dan Ketentuan Pidana Kesehatan. 

 

E. Tenaga Kesehatan 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan. Adapun Kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan  yakni sebagai berikut: 

1) Tenaga Medis, meliputi: Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis; 

2) Tenaga Psikologis Klinis, meliputi: Psikologi klinis; 

3) Tenaga Keperawatan, meliputi: Perawat; 

4) Tenaga Kebidanan, meliputi: Bidan; 

5) Tenaga Kefarmasian, meliputi: Apoteker dan tenaga kefarmasian; 

6) Tenaga Kesehatan Masyarakat, meliputi: Epidemilog kesehatan, tenaga promosi kesehatan 

dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan 
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kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan 

keluarga; 

7) Tenaga Kesehatan Lingkungan, meliputi: Tenaga sanitasi lingkungan, entomolog 

kesehatan dan mikrobiolog kesehatan; 

8) Tenaga Gizi, meliputi: Nutrisionis dan dietisien; 

9) Tenaga Keterapian Fisik, meliputi: Fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan 

akupunktur; 

10) Tenaga Keteknisan Medis, meliputi: Perekam medis dan informasi kesehatan, teknik 

kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, 

penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis; 

11) Tenaga Teknik Biomedika, meliputi: Radiografer, elektromedis, ahli teknologi 

laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik; 

12) Tenaga Kesehatan Tradisional, meliputi: Tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga 

kesehatan tradisional keterampilan; dan 

13) Tenaga Kesehatan Lain. 

 

F. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien 

Terdapat dua tipe hubungan antara dokter dan pasien, yakni sebagai berikut: 

1) Hubungan Asimetris (Paternalistik) 

 Adanya ketidakseimbangan yang melekat dalam hubungan dokter dan pasien sehingga 

dapat merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pasien. Posisi dominan yang 

dimiliki oleh dokter ketimbang pasien adalah akibat dari kesenjangan pengetahuan dan 

keterampilan yang begitu jauh antara keduanya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari 

hubungan asimetris ini adalah bahwa dokter hanya berorientasi pada proses atau dalam 

artian dokter berupaya melakukan tindakan medis sesuai dengan ukuran standar medis 

yang diuji secara ilmiah. Sedangkan pasien hanya berorientasi pada hasil yang artinya 

pasien dengan sukarela membayar jasa dokter dan rumah sakit demi kesembuhan serta 

kesehatan. 

2) Hubungan Partnership 

 Hubungan Partnership ini berlandaskan pada aspek proporsionalitas. Hubungan antara 

dokter dan pasien berorientasi pada pola perawatan kesehatan yang memenuhi keinginan, 

kebutuhan dan kemauan pasien, Dokter memberikan informasi medis kepada pasien dalam 

bentuk Informed Consent. 
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G. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien 

Dokter atau dokter gigi dalam  melaksanakan praktik kedokteran  mempunyai hak:   

a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang  melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

profesi  dan standar prosedur operasional;   

b) Memberikan pelayanan medis menurut standar  profesi dan standar prosedur operasional;   

c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari  pasien atau keluarganya; dan   

d) Menerima imbalan jasa.  

 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:   

a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar  profesi dan standar prosedur 

operasional serta kebutuhan  medis pasien;   

b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang  mempunyai keahlian atau 

kemampuan yang lebih baik,  apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan 

atau  pengobatan;   

c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang  pasien, bahkan juga setelah 

pasien itu meninggal dunia;   

d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar   perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada 

orang lain yang  bertugas dan mampu melakukannya; dan   

e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau 

kedokteran gigi.  

 

Pasien dalam menerima pelayanan pada  praktik kedokteran, mempunyai hak:   

a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang  tindakan medis; 

b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;   

c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan  medis;   

d) Menolak tindakan medis; dan   

e) Mendapatkan isi rekam medis.  

 

Pasien dalam menerima pelayanan pada  praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:   

a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur  tentang masalah kesehatannya;   

b) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter  gigi;   

c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana  pelayanan kesehatan; dan   

d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang  diterima.  
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H. Informed Consent 

 Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap 

mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 

Pengaturan Informed Consent 

a) Keputusan Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman 

Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent); 

b) Surat Keputusan PB IDI No. 319/PB/A4/88; dan 

c) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran telah mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 

1989 tentang Persetujuan Medik. 

 

Pernyataan IDI tentang Informed Consent 

a) Manusia sehat jasmani dan rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak 

dilakukan terhadap tubuhnya; 

b) Semua tindakan media (diagnostik, terapeutik, maupun paliatif) memerlukan informed 

consent secara lisan dan tertulis; 

c) Setiap tindakan yang mempunyai risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan 

tertulis yang ditandatangani pasien; 

d) Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan 

atau sikap diam; 

e) Informasi tentang medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak 

diminta oleh pasien; dan 

f) Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan baik 

diagnostik, terapeutik maupun paliatif. 

 

Syarat Informed Consent 

a) Adanya kewajiban dari dokter untuk menjelaskan informasi kepada pasien; dan 

b) Adanya kewajiban dari dokter untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien 

sebelum dilaksanakannya perawatan. 
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Isi Informed Consent 

a) Identitas pasien dan nama tenaga medis yang memberikan penjelasan serta dokter yang 

akan melakukan tindakan medis; 

b) Nama penyakit atau informasi mengenai diagnosis atau kondisi medis pasien; 

c) Jenis prosedur pemeriksaan atau pengobatan yang direkomendasikan atau akan dilakukan 

oleh dokter; 

d) Risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan; 

e) Risiko dan manfaat alternatif tindakan, termasuk jika tidak memilih prosedur tersebut; dan 

f) Perkiraan biaya tindakan medis dan pengobatan. 

 

Bentuk Persetujuan Informed Consent: 

a) Implied Consent, yang berarti dianggap diberikan dan umumnya diberikan dalam 

keadaan normal; dan 

b) Expressed Consent, yang berarti dinyatakan dan dapat dinyatakan secara lisan maupun 

tertulis. 

 

Jenis Informed Consent berdasarkan Tujuan 

a) Informed Consent untuk Penelitian 

Pada penelitian yang melibatkan partisipasi individu dan intervensi, informed consent 

harus diperoleh sebagai bentuk persetujuan partisipan terlibat secara volunteer dalam 

penelitian. 

b) Informed Consent untuk Menegakkan Diagnosis I 

Informed Consent diperlukan saat dokter akan melakukan prosedur yang bertujuan untuk 

menegakkan diagnosis, seperti: CTA. 

c) Informed Consent untuk Terapi 

Sebelum pemberian terapi khusus, seperti sedasi dan analgesik jenis narkotika, informed 

consent perlu diperoleh dari pasien atau keluarga setelah penjelasan mengenai efek 

samping, komplikasi, dan alternatif terapi lainnya. 

 

Keadaan-Keadaan yang Memerlukan Informed Consent 

a) Bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut resiko atau efek samping yang 

bermakna; 

b) Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi; 
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c) Bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan 

kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien; dan 

d) Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian. 

 

Tindakan yang Membutuhkan Informed Consent: 

a) Operasi; 

b) Pemberian obat bius atau anestesi; 

c) Transfusi darah; 

d) Terapi radiasi atau radioterapi dan kemoterapi; 

e) Penjahitan luka; 

f) Imunisasi; dan 

g) Pemeriksaan penunjang tertentu, misalnya biopsi, pungsi lumbal dan tes HIV atau VCT. 

 

Kelompok Pasien yang Tidak Memerlukan Informed Consent 

a) Pasien yang belum dewasa; 

b) Pasien yang tidak sehat akal; 

c) Pasien yang akan dirugikan apabila mendengar informasi; dan 

d) Pasien yang akan menjalani pengobatan dengan Obat Palsu. 

 

Teori Pengecualian Informed Consent 

a) Teori Zaakwarneming; 

b) Teori Undertaking; 

c) Teori Persetujuan Tersirat; 

d) Teori Kebutuhan; dan 

e) Teori Good Samaritan. 

 

Aspek Hukum Informed Consent 

- Hukum Pidana. Pasien harus memberikan persetujuan lebih dulu terhadap tindakan medis 

oleh dokter, misal operasi. Apabila dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP, maka operasi yang 

dilakukan oleh dokter dengan cara menusukkan pisau bedah ke tubuh pasien tanpa adanya 

persetujuan terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan 

dapat dikenai sanksi pidana; 
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- Hukum Perdata. Berkaitan dengan hukum perikatan yakni dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

bahwa pada intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni dokter dan 

pasien; dan 

- Hukum Administrasi. Setiap rumah sakit wajib menyodorkan formulir persetujuan untuk 

keperluan administrasi rumah sakit. 

 

I. Perjanjian Terapeutik 

 Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum 

antara dokter dan pasien. Terapeutik adalah terjemahan dari “Therapeutic” yang berarti “dalam 

bidang pengobatan”. 

Asas Hukum dalam Perjanjian Terapeutik: 

a) Asas Legalitas  

Pasal 50 UU Kesehatan, “tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan 

kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga kesehatan 

yang bersangkutan. 

b) Asas Keseimbangan  

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara 

kepentingan individu dan masyarakat antara fisik dan mental, juga keseimbangan antara 

tujuan dan sarana dan hasil, antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari upaya medik 

yang dilakukan. 

c) Asas Tepat Waktu  

Asas tepat waktu ini asas yang sangat penting diperhatikan oleh para pelayan kesehatan 

(termasuk dokter). Kecepatan dan ketepatan penanganan terhadap pasien yang sakit 

merupakan satu faktor yang dapat berakibat pada kesembuhan pasien. 

d) Asas Itikad Baik  

Asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik (beneficence) yang perlu diterapkan 

dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. 

e) Asas Kejujuran  

Transaksi Terapeutik telah berubah, semula kedudukan pasien dianggap tidak sederajat 

dengan dokter karena dokter dianggap paling tahu terhadap pasiennya, dalam hal ini 

kedudukan pasien yang sangat pasif dan sangat bergantung pada dokter (vertical 

peternalistik). 
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Syarat Sah Perjanjian Terapeutik 

1. Kesepakatan: Kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa isi perjanjian tidak boleh 

mengandung paksaan, kekhilafan dan kekeliruan. Pada konteks perjanjian terapeutik, 

kesepakatan lahir apabila ada Informed Consent; 

2. Cakap: Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan 

perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, 

mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan 

(retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat 

keputusan secara bebas; 

3. Hal tertentu: Perjanjian Terapeutik termasuk Inspanningverbintenis yang berarti jenis 

perjanjian yang prestasinya didasarkan atas usaha kerja yang maksimal. Artinya bahwa 

tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus memberikan upaya terbaik untuk 

kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil; dan 

4. Suatu Sebab yang Halal; Perjanjian Terapeutik memiliki objek perjanjian berupa upaya 

pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. 

 

Upaya Pelayanan Kesehatan: 

1. Medical Check Up; 

2. Imunisasi; 

3. Keluarga Berencana; 

4. Usaha Penyembuhan Penyakit; 

5. Meringankan Penderitaan; 

6. Memperpanjang Hidup; dan 

7. Rehabilitasi. 

 

Berakhirnya Perjanjian Terapeutik terjadi, apabila: 

1. Sembuhnya pasien dan dokter menganggap tidak perlu ada pengobatan lagi; 

2. Dokter mengundurkan diri; 

3. Pengakhiran oleh pasien; 

4. Meninggalnya pasien; 

5. Meninggal atau tidak lagi mampu menjalani profesi sebagai dokter; 

6. Sudah selesai kewajiban dokter seperti ditentukan dalam kontrak; 

7. Lewat jangka waktu, apabila kontrak medik itu ditentukan untuk jangka waktu tertentu; 

dan 

8. Persetujuan kedua belah pihak (dokter-pasien) yang bersepakat untuk mengakhiri. 
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J.  Rekam Medis 

  Rekam Medis adalah Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas 

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien.  

Istilah Rekam Medis 

- Medical Document: Dokumen Medis; 

- Medical Notes: Catatan Medis; 

- Medical Record: Rekam Medis; 

- Health Record: Rekaman Kesehatan; 

- Personal Health Record: Rekaman Kesehatan Pribadi; dan 

- Medical Report: Laporan Medis. 

 

Isi Rekam Medis: 

1. Data Medis atau Data Klinik;  Segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan 

fisik, diagnosis, pengobatan serta basilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan 

laboratorium, rontgen sebagainya; dan 

2. Data Sosiologis atau Data Non Medis; Segala data lain yang tidak berkaitan langsung 

dengan data medis, seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat dan sebagainya. 

 

Manfaat Rekam Medis 

1. Aspek Administrasi: Berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya 

menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis 

dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan; 

2. Aspek Medis: Berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan 

seorang pasien; 

3. Aspek Hukum: Berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut 

masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha 

menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan; 

4. Aspek Keuangan: Berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut 

data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan/ tindakan 

dan perawatan; 
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5. Aspek Penelitian: Berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya 

menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang kesehatan; 

6. Aspek Pendidikan: Berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya 

menyangkut data/informasi tentang perkembangan/ kronologis dan kegiatan pelayanan 

medis yang diberikan kepada pasien; dan 

7. Aspek Dokumentasi: Berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya 

menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan 

pertanggungjawaban dan laporan sarana pelayanan kesehatan. 

 

Rahasia Medis 

a) Dari sudut pandang pasien: Rahasia medis adalah rahasia yang dimiliki oleh pasien dalam 

bidang medis; dan 

b) Dari sudut pandang tenaga kesehatan: rahasia milik pasien yang diketahuinya dan wajib 

disimpan oleh tenaga kesehatan dengan baik. 

 

Ruang Lingkup Rahasia Medis 

a) Segala sesuatu yang oleh pasien disampaikan kepada tenaga kesehatan, baik secara 

disadari maupun tidak disadari; dan 

b) Segala sesuatu yang diketahui oleh tenaga kesehatan saat mengobati/merawat pasien. 

 

Pengesampingan Rekam Medis 

Diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Praktik Kedokteran dan UU No. 4 Tahun 1984: 

1. Pasien membahayakan orang lain; 

2. Pasien memperoleh hak sosial; 

3. Secara jelas diberi izin oleh pasien atau keluarga pasien; dan 

4. Hal tersebut untuk kepentingan yang lebih tinggi. 

 

K.  Malapraktik  

  Malapraktik adalah Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat 

keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau 

orang yang terluka dengan cara yang tidak sesuai menurut ukuran di lingkungan dan situasi 

yang sama. 
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Jenis-Jenis Malapraktik: 

a) Malapraktik etik: Lebih menekankan pada kode etik profesi yang bersumber pada nilai 

etika. 

b) Malapraktik medis: Kelalaian yang terjadi apabila tindakan tertentu tidak dilakukan 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kelalaian itu merupakan malapraktik medis. 

 

Malapraktik medis ini terjadi apabila:  

1. Duty to use due care, tidak ada kelalaian jika ada kewajiban untuk mengobati, harus ada 

hubungan hukum tersebut maka sikap dokter harus sesuai dengan standar profesi; 

2. Dereliction (breach of duty), apabila sudah ada kesepakatan, sudah ada kewajiban, dokter 

harus bertindak sesuai dengan standar profesi, jika terjadi penyimpangan maka dokter 

dapat dipersalahkan secara hukum; 

3. Damage; apabila akibat kelalaian dokter, pasien mengalami luka, cedera, kerugian atau 

gangguan mental yang berat (mental anguis) maka dokter dapat dipersalahkan secara 

hukum; dan 

4. Direct causation (proximate causes); untuk mempersalahkan secara yuridis harus ada 

hubungan kausalitas yang wajar antara perbuatan dokter dengan akibat yang diderita oleh 

pasien. 

 

Teori Penyebab Malapraktik: 

a) Teori Pelanggaran Kontrak: Sumber perbuatan malapraktik adalah karena terjadinya 

pelanggaran kontrak. Secara hukum dokter tidak berkewajiban untuk merawat seseorang 

bila diantara keduanya tidak ada kontrak (perjanjian terapeutik). Hubungan dokter dan 

pasien terjadi bila sudah ada kontrak, artinya bila seseorang datang berobat ke seorang 

dokter berarti bahwa orang tersebut telah menawarkan suatu hubungan kontrak. Bila 

seorang dokter menyatakan agar si penderita menghubungi yang lebih ahli atau merujuk 

ke dokter ahlinya berarti dokter tersebut menolak tawaran kontrak. Sebaliknya jika seorang 

dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan atau tindakan medis maka itu 

telah terjadi kontrak, dan itu berarti dokter tersebut berkewajiban untuk memberikan 

perawatan dengan sebaiknya. Jika dokter tersebut selanjutnya menyuruh si pasien pulang 

dan menyatakan sembuh padahal sebetulnya tidak, maka di sini terjadi pelanggaran 

kontrak. Jika seorang pasien dalam keadaan tidak sadar, dan tidak mampu mengadakan 

kontrak maka keluarga atau pihak ketiga untuk dan atas nama penderita bisa mengadakan 

kontrak. Dalam kontrak terapeutik harus terjadi setelah adanya informed consent yang 
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artinya pasien akan menyetujui untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapatkan 

penjelasan dari dokter. 

b) Teori Perbuatan yang Disengaja: Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dokter 

sehingga pasien menderita kerugian. Kesengajaan tersebut tidak harus berupa kesengajaan 

yang mengakibatkan hasil yang buruk bagi pasien, namun yang penting lebih mengarah 

kepada pelanggaran atau perbuatan yang disengaja. Kasus malapraktik menurut teori ini 

jarang terjadi karena ini dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal/pidana. Dalam hal 

tersebut dapat diberlakukan beberapa ketentuan KUHP, seperti: Menipu penderita /pasien 

(Pasal 378 KUHP); Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kematian atau luka-

luka (Pasal 35 s/d Pasal 361 KUHP); Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis (Pasal 

299, 349 dan 350 KUHP);Kesengajaan membiarkan penderita atau pasien tidak tertolong 

atau tidak memberikan pertolongan kepada seseorang (Pasal 351 KUHP). 

c) Teori Kelalaian; Disebabkan oleh keterlambatan dokter dalam melayani pasien. Ada 3 

bentuk kelalaian (Nusye KI Jayanti) yakni Malfeasance sebagai  tindakan yang melanggar 

hukum atau tidak tepat atau tidak layak (unlawfull/improrer) misalnya melakukan tindakan 

medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improrer); 

Misfeasance yakni kelalaian dengan melakukan pilihan tindakan medis yang tepat namun 

dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performa),misalnya melakukan tindak medis 

dengan menyalahi prosedur; Nonfeasance yakni tidak melakukan tindakan medis yang 

merupakan kewajiban dan seharusnya dilakukan. 

 

Tanggung Jawab Hukum Malapraktik 

Hukum Perdata 

1. Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata); 

2. Melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata); dan 

3. Melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUH Perdata). 

 

Hukum Pidana 

Tanggung jawab pidana perlu dibuktikan dengan adanya hubungan kesalahan profesional, 

biasanya dihubungkan dengan masalah kelalaian dan persetujuan dari pasien yang 

bersangkutan. Apabila kelalaian itu ada dan tidak ada persetujuan dari pasien, maka dokter 

dapat diduga telah melakukan tindakan pidana. 
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Hukum Administrasi 

1. Berpraktik tanpa izin; dan 

2. Melanggar kewajiban menyimpan kondisi kesehatan pasien. 

 

Teori Pembelaan Malapraktik 

Dari sisi dokter juga dikenal adanya teori pembelaan malapraktik: 

1. Teori kesediaan pasien menerima risiko  

Setelah dijelaskan tentang seluk beluk penyakitnya dan tindakan medis yang akan 

dilakukan untuk mengurangi penderitaannya (informed consent) si pasien bersedia 

menandatangani perjanjian. Ini berarti pasien mau menerima segala tindakan medis yang 

dilakukan dokter dan mau menerima segala risiko yang akan dihadapinya. Atas dasar hal 

tersebut dokter dapat membela diri. 

2. Teori yang menyatakan bahwa pasien ikut serta dalam melakukan kelalaian  

Dokter atau tenaga para medis dapat saja melakukan pembelaan dengan menyatakan 

bahwa pasien tidak menaati segala nasihat dokter atau tenaga paramedis tentang hal-hal 

yang harus atau yang tidak dilakukan pasien setelah tindakan medis. 

3. Adanya perjanjian untuk membebaskan diri dari kesalahan  

Misalnya dalam kontrak operasi ditentukan pasien tidak akan mengambil tindakan hukum 

apabila terjadi kegagalan operasi. 

4. Adanya aturan Good Samaritan  

Dimana dokter memberikan pertolongan gawat darurat demi kemanusiaan dengan tujuan 

yang murni. Disini dokter juga dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindakan medis 

tersebut harus segera dilakukan sebab jika terlambat dilakukan si pasien bisa saja 

mengalami kefatalan. Dalam hal tersebut dokter bisa melakukan pembelaan diri.  

5. Pembebasan atas tuntutan  

Dimana dalam kontrak ditentukan kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan 

perdamaian. 

 

L.  Hukum Rumah Sakit 

  Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan Rumah 

Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. 
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Tujuan Penyelenggaraan Rumah Sakit: 

a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 

b) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah 

sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; 

c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan 

d) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah 

sakit, dan Rumah Sakit. 

 

Fungsi Rumah Sakit 

a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit; 

b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang 

paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 

c) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 

ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan 

d) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

 

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 

a) Sarana, terdiri atas rawat jalan; ruang rawat inap; ruang gawat darurat; ruang operasi; 

ruang tenaga kesehatan; ruang radiologi; ruang laboratorium; ruang sterilisasi; ruang 

farmasi; ruang pendidikan dan latihan; ruang kantor dan administrasi; ruang ibadah, ruang 

tunggu; ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; ruang menyusui; ruang 

mekanik; ruang dapur; laundry; kamar jenazah; taman; pengolahan sampah; dan pelataran 

parkir yang mencukupi. 

b) Prasarana, terdiri atas instalasi air; instalasi mekanikal dan elektrikal; instalasi gas medik; 

instalasi uap; instalasi pengelolaan limbah; pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 

petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat; instalasi tata udara; 

sistem informasi dan komunikasi; dan ambulans. 
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Jenis Rumah Sakit 

Jenis Penyakit/Masalah Kesehatan Penderita 

1. Rumah Sakit Umum, contoh: RSUP Mohammad Husein, RSUD Siti Fatimah, RSUD 

Palembang BARI; dan 

2. Rumah Sakit Khusus, contoh: RS Khusus Paru, RS Khusus Mata, RS Gigi dan Mulut. 

 

Kepemilikan 

1. Rumah Sakit Kemenkes, contoh: RSUPN Cipto Mangunkusumo; 

2. Rumah Sakit Umum Daerah, contoh: RSUD Palembang Bari; 

3. Rumah Sakit TNI/Polri, contoh: RSPAD Gatot Subroto dan RS Polri Kramat Jati; 

4. Rumah Sakit Kementerian Lain dan BUMN, contoh: RS Pelni dan RS Pusat Pertamina; 

dan 

5. Rumah Sakit Swasta, contoh: RS Muhammadiyah dan RS Charitas. 

 

Kewajiban Rumah Sakit 

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; 

2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan 

mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; 

3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan 

pelayanannya; 

4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan 

kemampuan pelayanannya; 

5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; 

6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien 

tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, 

pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 

kemanusiaan; 

7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

sebagai acuan dalam melayani pasien; 

8. Menyelenggarakan rekam medis; 

9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, 

ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; 

10. Melaksanakan sistem rujukan; 
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11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta 

peraturan perundang- undangan; 

12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; 

13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; 

14. Melaksanakan etika Rumah Sakit; 

15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; 

16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun 

nasional; 

17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi 

dan tenaga kesehatan lainnya; 

18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); 

19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam 

melaksanakan tugas; dan 

20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. 

 

Hak Rumah Sakit 

1. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi 

Rumah Sakit; 

2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan 

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan; 

4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

5. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 

6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; 

7. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

8. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan 

sebagai Rumah Sakit pendidikan. 
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Penanganan Gawat Darurat 

 Gawat darurat adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medis. Gawat 

darurat medis adalah suatu kondisi yang dalam pandangan penderita, keluarga atau siapa pun 

yang bertanggungjawab dalam membawa penderita ke rumah sakit memerlukan pelayanan 

medis segera. Penderita gawat darurat memerlukan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu dan 

terjangkau. Penderita atau pasien yang dalam kondisi gawat darurat dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa tingkat gawat darurat, yaitu: 

1. Kelompok dengan cidera ringan yang tanpa pelayanan medis tidak mengancam jiwanya; 

2. Kelompok dengan cidera sedang dan berat yang jika diberi pertolongan akan 

menyelamatkan jiwanya; 

3. Kelompok dengan cidera sangat berat atau parah yang walaupun diberi pertolongan tidak 

akan dapat menyelamatkannya. 

 

Perlindungan dan Tanggung Jawab Rumah Sakit 

1. Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang 

berkaitan dengan rahasia kedokteran; 

2. Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui 

media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum; 

3. Penginformasian kepada media massa diartikan sebagai bentuk memberikan kewenangan 

kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab 

Rumah Sakit; 

4. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya 

menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah 

adanya penjelasan medis yang komprehensif; 

5. Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan 

nyawa manusia; dan 

6. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan 

atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. 

 

M.  Hospital by Laws 

  Hospital by Laws adalah Suatu produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga 

rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit/ yang mewakili. 
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Fungsi Hospital by Laws: 

1. Acuan bagi RS dalam melakukan pengawasan RS-nya; 

2. Acuan bagi direktur RS dalam mengelola RS dan Menyusun kebijakan yang yang bersifat 

teknis operasional; 

3. Sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu; 

4. Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit; 

5. Acuan bagi penyelesaian konflik di RS antara pemilik, direktur RS dan staf RS. 

 

Tujuan Hospital by Laws 

1. Umum; dimilikinya tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik, Direktur dan staff; 

dan 

2. Khusus; dimilikinya pedoman oleh RS dalam hubungannya dengan pemilik, direktur, dan 

staff. 

 

Ciri-Ciri Hospital by Laws 

1. Tailor Made; 

2. Perpanjangan Tangan Hukum; 

3. Manajemen RS; 

4. Rumusan Jelas, Tegas, dan Rinci; dan 

5. Sistematis dan Berjenjang. 

 

Perbedaan Kode Etik RS dan Hospital by Laws 

Kode Etik RS — Sifat seharusnya; Tolak ukurnya hati Nurani (conscience); Dibuat kelompok 

sendiri (self-imposed regulation); Sanksi dari organisasi; Berlaku intern; Atasan yang 

berwenang atasan/instansi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. 

 

Hospital by Laws — Sifatnya wajib ditaati; Ketentuan tertulis; Pemilik/ yang mewakili; Sanksi 

dari pemilik/yang mewakili, pemerintah; Berlaku intern dan dipakai sebagai peraturan/ bukti 

hukum; Atasan yang berwenang: atasan/ peradilan. 
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BAB I 

Pengertian & Unsur-unsur Izin 

 

Awalnya, perlu sama-sama diketahui bahwa Hukum Perizinan adalah bagian dari 

Hukum Administrasi Negara (HAN). Hal ini dikarenakan izin merupakan suatu hubungan 

antara pemerintah dengan masyarakat. Izin merupakan suatu perbuatan pemerintah bersegi 

satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret 

berdasarkan prosedur-prosedur dan persyaratan tertentu. Kemudian, izin juga dapat diartikan 

dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang, sedangkan izin dalam arti sempit adalah pembebasan, izin, 

dispensasi, konsesi, dan lisensi.  

Lalu, siapakah yang dapat memberikan perizinan? Pihak yang dapat memberikan 

perizinan adalah pejabat administratif, yaitu hanya pemerintah. Maka dari itu, izin dikatakan 

sebagai suatu perbuatan pemerintah bersegi satu, karena hanya pemerintah yang dapat 

memberikan izin. Izin yang dikeluarkan dapat berbentuk tertulis dan/atau tidak tertulis, 

tetapi pada HAN izin haruslah berbentuk tertulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Izin 

haruslah berbentuk tertulis karena izin sendiri merupakan bagian dari HAN. Pada saat izin 

dikeluarkan oleh pemerintah, haruslah terdapat unsur-unsur izin, yaitu sebagai berikut: 

a) Para pihak; 

b) Objek pengaturan; 

c) Pengesahan; 

d) Pihak yang mengeluarkan; 

e) Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup); 

f) Untuk apa izin digunakan; dan 

g) Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat. 

 

Susunan suatu bentuk keputusan izin (isi dari izin) adalah sebagai berikut: 

a) Nama dari organ yang berwenang; 

b) Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu yang dilengkapi alamat. 

c) Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. Izin-izin pada umumnya merupakan 

permohonan; 

d) Suatu ikhtisar peraturan perundang-undangan yang cocok; 

e) Penetapan fakta-fakta yang relevan; 

f) Pertimbangan-pertimbangan hukum; 
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g) keputusan/dictum; 

h) Motivasi dalam arti sempit; 

i) Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut; dan 

j) Penandatangan oleh organ yang berwenang. 
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BAB II 

Unsur-unsur Perizinan & Tujuan Sistem Perizinan 

 

1. Instrumen Yuridis  

 Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan 

yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, 

sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada 

ketetapan pada umumnya. 

 

2. Peraturan Perundang-undangan  

 Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum permerintahan 

sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, 

tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam hal membuat dan 

menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut 

ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. 

 

3. Organ Pemerintah 

 Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat 

pusat maupun di tingkat daerah. Jadi badan tertinggi sampai dengan badan terendah 

berwenang memberikan izin.  

 

4. Peristiwa Konkret  

 Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh 

pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual. Peristiwa konkret 

artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta 

hukum tertentu. 

 

5. Prosedur dan Persyaratan  

 Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan 

oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atatu 

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 
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tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut soehino, syarat-syarat dalam izin itu 

bersifat konstitutif dan kondisional. Diaktakan konstitutif karena ditentukan suatu 

perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, sedangkan 

kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat, serta dapat dinilai setelah 

perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 

 

Tujuan Sistem Perizinan 

1. Adanya suatu kepastian hukum; 

2. Perlindungan kepentingan umum; 

3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; dan 

4. Pemerataan distribusi barang tertentu. 
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BAB III 

Kaitan Konsep Negara Kesejahteraan dengan Peran HAN 

 

 Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi 

negara.  Dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan. 

Negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi 

perekonomian. Kemudian, empat pilar utama negara kesejahteraan, ialah: 

1. Social citizenship; 

2. Full democracy; 

3. Modern industrial relation system; dan 

4. Right to education and the expansion of modern mass education system. 

 Dalam negara kesejahteraan adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga 

harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pemberian kewenangan 

atau kemerdekaan kepada adminstrasi negara dalam sistem HAN dikenal dengan freies 

ermessen atau discretionary power. 
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BAB IV 

Pelayanan Publik dalam Konsep Good Governance 

 

 Good governance adalah Suatu pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang 

sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari KKN. Suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses 

kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol diantara komponen 

pemerintahan, rakyat, dan usahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang 

sama dan sederajat. 

 

Konsep governance hakikatnya didukung oleh tiga kaki, yakni: 

a) Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan 

untuk formulasi kebijakan publik;  

b) Tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses pembuatan keputusan untuk 

memfasilitasi aktivias ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara 

ekonomi; dan 

c) Tata pemerintahan di bidang adiminstrasi adalah berisi implementasi kebijakan yang 

telah diputuskan oleh institusi politik. 

 

Asas-asas pemerintahan yang baik (the general principels of good 

adminstration/government), yaitu: 

- Asas kepastian hukum (principels of legal certainty), yaitu asas yang menghendaki 

dihormatinya hak telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau 

pejabat administrasi negara; 

- Asas keseimbangan (principels of proporsionality), yaitu asas yang menghendaki adanya 

keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai; 

- Asas kesamaan dalam mengambil keputusan; 

- Asas bertindak cermat (principles of carefulnes), yaitu asas yang memperingatkan agar 

aparatur negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi 

warga masyarakat; 

- Asas motivasi untuk setiap keputusan administrasi negara (principels of motivation), yaitu 

asas yang menghendaki agar setiap putusan adminstrasi negara diberikan alasan dan 

motivasi yang cukup dan sifatnya benar; 

- Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principels of nonmixed of competence); 
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- Asas permainan yang layak (principles of fair play); 

- Asas keadilan atau kewajaran; 

- Asas menanggapi pengharapan yang wajar; 

- Asas meniadakan akibat putusan yang batal; 

- Asas perlindungan atas pandangan hidup; 

- Asas kebijaksanaan; dan 

- Asas penyelenggaraan kepentingan umum. 

 

 Praktik good governance dalam pelayanan publik mampu membangkitkan 

dukungan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk 

penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah 

elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya di daerah.  

Kelemahan pelayanan publik walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan: 

- Kurang responsive; 

- Kurang inovatif; 

- Kurang accessible; 

- Kurang koordinasi; 

- Birokratis (khususnya dalam masalah perizinan); 

- Kurang mendengar rakyat; dan 

- Tidak efisien. 

 Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat adalah salah satu ukuran dari 

efektivitas dan efisiensi dari suatu pelayanan publik. Efektivitas adalah ukuran bagaimana 

suatu kualitas, suatu output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, kemudian 

bagaimana mencapai outcome yang diharapkan. Efisiensi adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara pemasukan dan keluaran dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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BAB V 

Aspek Hukum dalam Pelayanan Publik 

 

A. Konsep Perizinan 

 Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku 

individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan 

seperti dispensasi, dan konsesi.    

- Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari 

kekuasaan suatu peraturan yang menolak peraturan itu;  

- Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan 

yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret; dan 

- Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut 

serta dengan syarat pemerintah ikut campur.  

   

Konsep hukum perizinan sesuatu yang dituju dengan perizinan: 

a. Mengarahkan aktivitas tertentu; 

b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul; 

c. Untuk melindungi obkek-objek tertentu; 

d. Membagi benda-benda yang sedikit; dan 

e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas. 

 

B. Jenis dan Macam Izin 

- Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar; 

- Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 

- Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah; 

- Surat Izin Usaha Kepariwisataan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan; 

- Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan; 

- Izin pematangan tanah; 

- Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya; 

- Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyebrangan orang dan 

sejenisnya; 

- Tanda Daftar Perusahaan; dan 

- Izin Usaha Perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar Gudang. 
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C. Sanksi atas Pelanggaran Izin 

Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk: 

1. Sanksi administratif; 

2. Sanksi perdata; dan 

3. Penjara dan pidana denda. 

 

Sanksi hukum administrasi yang khas antara lain: 

1. Bestuurdwang (paksaan pemerintah); 

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin dan pembayaran); 

3. Pengenaan denda adminstrasi; dan 

4. Dwangsom (uang paksa). 

 

D. Asas-Asas Pelayanan Publik 

1. Transparansi; 

2. Akuntabilitas; 

3. Kondisional; 

4. Partisipatif; 

5. Kesamaan hak; dan 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban. 

 

E. Prinsip Pelayanan Publik 

1. Kesederhanaan; 

2. Kejelasan; 

3. Kepastian waktu; 

4. Akurasi; 

5. Keamanan; 

6. Tanggung jawab; 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana; 

8. Kemudahan akses; 

9. Kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan; dan 

10. Kenyamanan. 
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F. Standar Pelayanan 

1. Prosedur pelayanan; 

2. Waktu penyelesaian; 

3. Biaya pelayanan; 

4. Produk pelayanan; 

5. Sarana dan prasarana; dan 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. 

 

G. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

1. Fungsional: Pelayanan yang diberikan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; 

2. Terpusat: Pelayanan diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan 

pelimpahan kewenangan; 

3. Terpadu: Terpadu satu atap, terpadu satu pintu; dan 

4. Gugus tugas: Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas 

ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 

 

H. Biaya Pelayanan Publik 

Biaya pelayanan publik, harus memperhatikan: 

1. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat; 

2. Nilai atau harga yang berlaku atas barang dan atau jasa; 

3. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan 

penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan; dan 

4. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

I. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat 

1. Prosedur pelayanan; 

2. Persyaratan pelayanan; 

3. Kejelasan petugas pelayanan; 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan; 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan; 

6. Kemempuan petugas pelayanan; 

7. Kecepatan pelayanan; 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan; 

9. Kesopanan dan keramahan petugas; 
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10. Kewajaran biaya pelayanan; 

11. Kepastian biaya pelayanan; 

12. Kepastian jadwal pelayanan; 

13. Kenyamanan lingkungan; dan 

14. Keamanan pelayanan. 

 

J. Pangawasan Penyelenggaraan 

1. Pengawasan Melekat 

2. Pengawasan Fungsional 

3. Pengawasan Masyarakat 
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BAB VI 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik 

 

A. Kewenangan Pemerintah 

 Setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan 

yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah wewenang. Asas legalitas 

menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak 

rakyat. 

 Kewenangan yang bersemuber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 

tiga cara, yaitu: 

1. Atribusi: Pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu 

perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated 

legislator (Indroharto). 

2. Delegasi: Penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. 

3. Mandat: Suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ 

lain atas namanya. (HD. Van Wijk). 

 

B. Tindakan Hukum Pemerintah 

 Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan 

atau administrasi negara yang memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang 

pemerintahan atau administrasi negara. 

Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan: 

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai alat 

kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 

2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 

3. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi. 

4. Perbuatan tersebut bersangkutan dengan kepentingan negara dan masyarakat. 

5. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. 

 

C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pelayanan Publik 

 Pemerintah daerah memperoleh wewenang di bidang penerbitan perizinan melalui 

atribusi. Untuk itu dapat dilihat ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua 

atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1). 
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BAB VII 

Harmonisasi Hukum dalam Pengaturan Fungsi & Kewenangan Penyelenggaraan 

Perizinan 

 

A. Harmonisasi Hukum & Sistem Hukum 

 Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-

undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan azas azas hukum 

dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, 

kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. 

(L.M.Ghandi). Harmonisasi sistem hukum bisa dilakukan secara keseluruhan melibatkan 

mata rantai tiga komponen sistem hukum, yaitu; 

a. Substansi hukum; 

b. Struktur hukum beserta kelembagaannya; dan 

c. Kultur hukum. 

 Di Indonesia konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Kepres Nomor 188 

Tahun 1998, pasal 2 yang berbunyi: 

“Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan 

dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa 

penyusunan RUU wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri 

Kehakiman dan Menteri serta pimpinan lembaga lainnya yang terkait.” 

 Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaruan sistem peraturan 

perundang-undangan. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia menurut UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan: 

- UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 

ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 

- Ketetapan MPR; 

- Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 

- Peraturan Pemerintah (PP); 

- Peraturan Presiden (Perpres); 

- Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh 

Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat; 

dan 
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- Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana 

hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 

 

B. Harmonisasi Kewenangan Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu 

 Sejalan dengan upaya penataan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan, apabila 

ketiga aspek harmonisasi yaitu kelembagaan (institusional), aturan yang bersifat instrumental 

(prosedural), sumber daya manusia dan budaya kerja terdapat keseimbangan dan keserasian, 

maka akan terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memenuhi kriteria 

AAUPL. 
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BAB VIII 

Restrukturisasi dan Revitalisasi Perizinan 

 

A. Restrukturisasi Dan Revitalisasi Pelayanan Perizinan 

 Perilaku birokrasi perizinan tidak lepas dari cara pandang Pemda yang lebih melihat 

izin usaha sebagai sumber pendapatan. Efek bureaucratism merupakan sisi buruk administrasi 

pemerintahan yang senantiasa dikeluhkan masayarakat. Birokrasi modern punya banyak 

kesamaan dengan model penentuan harga oleh pemerintah pada ekonomi pasar. Birokrasi 

modern diharapkan melaksanakan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. 

Ternyata, permintaan jauh melampaui penawaran, akibatnya pengawasan menjadi lemah. 

Akhirnya timbul kecenderungan aparatur menyalahgunakan kekuasaannya. 

 Salah satu cara menganalisis ekses pita-merah ialah dengan mengkaji karakteristik 

keterkaitan kewajiban politis antara birokrasi pemerintah dengan klien itu, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

- Sistem yang berdasarkan perkerabatan tradisional (Traditional Familyist- Based System); 

- Sistem yang berdasarkan pola pelindung-pengikut tradisional (Traditional Patron-Client-

Based System); 

- Sistem modern yang berdasarkan pola atasan-bawahan (Modern Boss-Follower-Based 

system); dan 

- Sistem yang berdasarkan kultur-kewarganegaraan (Civic–Culture-based system). 

 

Efek pita-merah mempunyai akses: 

- Bersifat internal, berasal dari birokrasi sendiri; 

- Pegawai kurang percaya diri dan takut untuk membuat keputusan diluar peraturan yang 

ditetapkan. Sikap sangat patuh terhadap keadaan rutin merupakan mekanisme pertahanan 

terhadap perasaan tidak aman; 

- Pada tingkat mikro membawa akibat yang luas, karena birokrasi publik memiliki kekuatan 

legal konstitusional untuk mengatur sektor swasta; 

- Merupakan bentuk korupsi pada tingkat teknis operasional; dan 

- Menghambat mobilitas dan menghancurkan diniamika. 

 

“Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat ditentukan oleh jumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat 

terhadap aparatur pemerintah.” 
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BAB IX 

Optimalisasi Pengelulaan Pelayanan Publik dan Kendala-Kendalanya 

 

 Kebijakan memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu iklim usaha yang 

dapat meminimalkan risiko berusaha. Terdapat dua risiko yang menjadi patokan awal, yaitu 

risiko politis dan risiko pengaturan. Kompetisi dalam pemberian pelayanan dapat menciptakan 

pelayanan yang efisien. Kecenderungan penyalahgunaan kewenangan akan merendahkan mutu 

pelayanan. Harapan masyarakat sebagai pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai 

standar perbandingan dalam evaluasi kepuasan maupun kualitas. 
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BAB X 

Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Pelayanan Publik 

 

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan publik dapat diberikan kepada 

pemberi layanan dalam bentuk subsidi atau kemudahan. Penataan kualitas pelayanan publik 

secara prima yang cepat, pasti, mudah, biaya layak, transparan dan akuntabel, dengan program 

perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta 

petugas pelayanan publik, dsna pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan. 

Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan 

Pemda: 

1. Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat 

terhadap pelayanan kurang optimal; 

2. Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku; 

3. Terbatasnya penyelenggaraan diklat-teknis fungsional dibidang palayanan; 

4. Belum ada kebijakan sistem remunerasi; 

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi; dan 

6. Belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli. 
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BAB XI 

Online Single Submission (OSS) 
 

OSS bertujuan dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha dan 

perizinan berusaha, dan digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan 

karakteristik sebagai berikut:  

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;  

2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;  

3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum 

operasionalisasi OSS; dan 

4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat 

komposisi modal asing. 

Manfaat Menggunakan OSS 

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan 

usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional 

untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme 

pemenuhan komitmen persyaratan izin; 

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh 

izin secara aman, cepat dan real time; 

3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah 

perizinan dalam satu tempat; dan 

4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha 

(NIB). 

 Indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di 

suatu Negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yaitu:  

1. Memulai usaha (starting business);  

2. Perizinan terkait pendirian bangunan (dealing with construction permits); 

3. Pendaftaran property (registering property); 

4. Penyambungan listrik (getting electricity); 

5. Pembayaran pajak (paying taxes); 

6. Perdagangan lintas Negara (trading across borders); 

7. Akses perkreditan (getting credit); 

8. Perlindungan terhadap investor minoritas (protecting minority investor); 

9. Penegakan kontrak (enforcing contract); dan 

10. Penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency). 
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BAB XII 

Konsesi Lahan 

 

Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, 

atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan 

penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada Kemitraan Pemerintah 

Swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil. Sistem ini berdasar pada konsep Hukum Perdata Barat 

yang diatur dalam Burgirljk Wetboek (BW) yang dibawa oleh Belanda.  

Pemegang konsesi mempunyai kewenangan luas, meliputi kewenangan publik. 

Mereka berwenang untuk mendirikan lapangan terbang, pelabuhan laut, sarana transportasi 

sendiri, serta hak kepemilikan atas hasil pertambangan dan hak atas tanah di atas permukaan. 

Hal itu menjadikan pemilik hak konsesi dapat dengan bebas melokalisasi areanya dengan 

semua kebijakan yang bersumber langsung dari pemegang konsesi. 

Definisi konsesi dalam Ketentuan Nomor 20 pada Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2014 

tentang administrasi pemerintahan dijelaskan bahwa: “Sebagai keputusan pejabat 

pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau 

pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam 

pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Pola konsesi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pihak perusahaan swasta 

ataupun individu, biasanya digunakan untuk keperluan Tambang, Perkebunan, sampai 

pembangunan Ruas Jalan Tol. 
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BAB I 

Negara dan Pajak 

 

Penyelenggaraan negara dimanapun, dibiayai oleh pungutan pajak, kecuali secuil negara “petro 

dollar”.  

Hak Negara (di bidang keuangan), yaitu: 

1. Mencetak uang; 

2. Mengedarkan uang; 

3. Melakukan pinjaman; dan 

4. Memungut pajak & pungutan wajib lainnya.  

 

Apa itu Pajak, Hukum Pajak 

- Istilah: belasting, tax; 

- Pajak = salah satu jenis pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah; dan 

- Pungutan wajib lainnya: retribusi, sumbangan wajib. 

 

Pengertian Pajak:  

- Rochmat Soemitro: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung, dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

- P.J.A. Adriani: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

menyelenggarakan pemerintahan.  

 

Unsur pengertian Pajak  

Ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak:  

1. Iuran kepada negara; 

2. Berdasarkan undang-undang; 

3. Penagihan pajak dapat dipaksakan; 

4. Tidak ada kontraprestasi (prestasi kembali) secara langsung; dan 

5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  
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Kontra prestatie - public goods and services  

- Kontra prestatie dalam pajak = tidak langsung (public goods and services). Tdk seperti 

jual beli, begitu dibayar dapat barang. Apa yang kita beli kita sendiri yang menikmatinya.  

- Untuk public goods and services. 

Fasilitas umum yang tersedia: Dapat dinikmati oleh siapa saja, tanpa harus membeli, tanpa 

memperhatikan apakah yang bersangkutan sudah membayar pajak atau belum. Misalnya 

jalan raya, membayar atau tidak membayar pajak tetap dapat memakai jalan tersebut.  

- Faktanya orang lebih suka menjadi free rider = menikmati hasil pajak tanpa membayar 

pajak.  

 Menurut UU KUP, Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib 

pajak untuk secara langsung dan bersama- sama dalam pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional.  

Aspek Pajak Retribusi 

Subjek Umum Subjek tertentu 

Sifat paksaan Yuridis, ekonomis Ekonomis 

Alasan pemungutan Kewajiban umum kepada 

negara manfaat atau 

kenikmatan dari negara 

Pelayanan langsung oleh 

negara 

Contraprestatie Tidak langsung Langsung-individual 
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BAB II 

Sistem Penetapan Pajak 

 

Sistem peraturan perundang-undangan perpajakan 

- UU KUP (Hukum Pajak Formal). 

- Hukum Pajak Material: UU PPh, UU PBB, UU PPN, UU PPnBM. 

 

Kebijakan Perpajakan Nasional 1983: 

1. Penyederhanaan jenis-jenis pajak; 

2. Self assessment system; memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya; dan 

3. Pemisahan aturan pajak hukum formal dan hukum material. 

Kebijakan Perpajakan Nasional 1994  

Dilakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dianggap menyebabkan kurang 

berhasilnya self assessment system.  

 

Kebijakan Perpajakan Nasional 1997: 

1. Perlunya undang-undang Pengadilan Pajak; 

2. Undang-Undang yang mengatur Pajak Daerah; 

3. Undang-Undang yang mengatur Penagihan Pajak; dan 

4. Pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pengganti bea balik 

nama. 

 

Kebijakan Perpajakan Nasional 2000  

Perbaikan dengan melakukan penyempurnaan tax reform (pembaharuan perpajakan nasional) 

yang diarahkan untuk tercapainya kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan.  

 

Kebijakan Perpajakan Nasional 2007  

1. Jangka waktu SPT; 

2. Masalah tarif denda SPT pajak; 

3. Masalah pertanggungjawaban pungutan pajak pada negara; 

4. Kepemilikan NPWP; dan 

5. Usaha pengutamaan sektor pajak sebagai pendapatan negara terbesar. 
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Pembagian Pajak 

1. Menurut Golongan; 

2. Menurut Sifat; dan 

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya. 

 

Menurut Golongan 

- Pajak langsung:  Pajak Penghasilan; dan 

- Pajak Tidak Langsung: Pajak Pertambahan Nilai. 

 

Menurut Sifat 

- Pajak Subjektif: Pajak Penghasilan; dan 

- Pajak Objektif: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

 

Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

- Pajak Pusat: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai,  PPn dan 

PPnBM; dan 

- Pajak Daerah: Pajak Reklame dan Pajak Hiburan 
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BAB III 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 NPWP adalah nomor yang diberikan kepaa wajib pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Fungsi NPWP: 

- Dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya; dan 

- Berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi 

perpajakan. 

 

NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) 

 Nomor yang diberikan kepada setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan 

PPN berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. 

Fungsi NPPKP: 

- Mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya; 

- Pemenuhan kewajiban PPn dan pajak penjualan atas barang mewah; dan 

- Pengawasan administrasi perpajakan. 

 

Yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP: 

- Setiap badan yang menjadi subjek pajak penghasilan; 

- Setiap wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan netto di atas penghasilan tidak 

kena pajak; dan 

- Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP dan atau NPPKP secara jabatan, apabila wajib 

pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaporkan diri untuk memperoleh NPWP atau 

NPPKP. 

 

Yang diwajibkan memperoleh NPPKP: 

 Setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak 

pertambahan nilai, wajib melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atu tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha 

dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 
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 Pendaftaran NPWP dibatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, 

Pendaftaran NPWP berkaitan erat dengan saat terutangnya pajak dan kewajiban pajak terutang, 

sedangkan aturannya: 

- Bagi wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun telah memiliki penghasilan di atas 

PTKP selambat-lambatnya akhir tahun yang bersangkutan harus telah mendaftarkan diri 

untuk memperoleh NPWP dan mengisi SPT. 

- Bagi wajib pajak badan yang didirikan pada tahun setelah diterbitkannya akta pendirian 

badan usaha dari notaris (sebelum didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri), maka 

pengurus dari badan usaha tersebut harus segera mendaftarkan NPWP sekalipun badan 

usaha tersebut menderita kerugian. 

 

Faktor hapusnya NPWP: 

- Wajib pajak keluar wilayah KPP; 

- Wajib pajak meninggal dunia; 

- Wanita kawin yang tidak pisah harta; 

- Warisan telah selesai dibagi; dan 

- Badan (termasuk BUT) dibubarkan. 

 

Sanksi 

 Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP yang dapat 

merugikan negara dipidana selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) 

kali jumlah terutang, yang tidak atau kurang bayar. 
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BAB IV 

SPT (Surat pemberitahuan) Pajak 

 

 SPT (Surat pemberitahuan) Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan-perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan 

objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

Fungsi SPT 

1. Bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang: 

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui 

pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak; 

- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; 

- Harta dan kewajiban; 

- Pembayaran diri pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atay pemungutan 

pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak. 

2. Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPn dan pajak penjualan atas barang 

mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

- Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran; 

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha 

kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak. 

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

 

Jenis SPT: 

1) SPT Masa, yaitu surat pemberitahuan untuk satu masa pajak; dan 

2) SPT Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

 

SPT Masa terdiri dari: 

- SPT Masa PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 25, dan 26); dan 

- SPT Masa PPN/PPn.Bm. 
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SPT Masa harus disampaikan kepada kantor pelayanann pajak paling lambat 20 hari setelah 

akhir masa pajak. 

 

SPT tahunan terdiri dari: 

- SPT Tahunan PPh; dan 

- SPT Tahunan PPh Pasal 21. 

 SPT Tahunan harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak paling lambat 3 bulan 

setelah akhir tahun pajak. Dirjen Pajak atas permohonan WP DPT memperpanjang jangka 

waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 bulan. 

 

Lampiran SPT: 

- Bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan, SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi 

dengan lapotan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak; dan 

- Bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri, 

dilengkapi peredaran yang terjadi alam tahun pajak yang bersangkutan. 

 

 Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, dilakukan dengan mengajukan 

surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan ke Dirjen Pajak 

dengan disertai: 

1) Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan; 

2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak; dan 

3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan 

sementara tersebut. 

 

Pengecualian wajib pajak dalam menyampaikan SPT: 

- Bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan nettonya tidak melebihi PTKP 

dikecualikan dari kewajiaban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan 

PPh; dan 

- Bagi wajib pajak orang pribadi yan tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan 

bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. 
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Pengecualian sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT bagi wajib 

pajak non-efektif: 

- Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan pihak KPP belum menerima 

pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar dalam 

administrasi Dirjen Pajak; 

- Wajib pajak badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

- Wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya. 

 

Tempat pengambilan SPT: 

- Kantor Pelayanan Pajak; 

- Kantor Penyuluhan pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan; 

- Kantor Pelayanan PBB; 

- Kantir Wilayah DJP; 

- Kantor Pusat DJP; dan 

- Home Page DJP, http://www.pajak.go.id  

 

Sanksi (UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan) 

- SPT Masa → Rp100.000 

- SPT Tahunan → OP = Rp100.000 

-         → BDN = Rp1.000.000 

- PPn → Rp500.000 

 

  

http://www.pajak.go.id/
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BAB V 

Surat Ketetapan Pajak 

 

 SKP merupakan surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak yang kurang bayar, 

surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat 

ketetapan pajak nihil. 

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih 

harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan: 

1. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau 

tidak dibayar; 

2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah ditegur secara tertulis 

tidak juga disampaikan sebagaimana waktu yang ditentukan dalam surat teguran; 

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPn dan pajak penjualan barang mewah ternyata 

tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan 

tarif 0%; dan 

4. Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan. 

 

Sanksi administrasinya: 

a) Dikeluarkan SKPKB karena alasan pada butir 1 diatas, maka jumlah kekurangan pajak 

terutang ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan) dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak sampai dengan diterbitkannya 

SKPKB. 

b) Dikeluarkannya SKPKB karena alasan pada butir 2, 3, 4 diatas: 

- 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak; 

- 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak 

atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang 

disetorkan; dan 

- 100% dari PPn dan PPn.BM yang tidak atau kurang dibayar. 
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 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan atau 

dikoreksi atas ketetapan pajak sebelumnya. SKPKBT dapat dikeluarkan apabila: 

- Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan 

pertambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya; 

- Ditemukan lagi data yang semula belu terungkap pada saat penerbitan SKPKBT; dan 

- Telah pernah diterbitkan ketetapan pajak. 

 

Sanksi yang diterbitkan atas dikeluarkannya SKPKBT: 

 Jumlah kekurangan pajak + sanksi administrasi berupa kenaikan 100%, tetapi jika 

sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan wajib pajak dengan sukarela 

melaporkan kekurangan. Maka sanksi kenaikan 100% tidak dikenakan. 

 Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar (SKPLB) merupakan surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Pokok-pokok dalam penerbitan 

SKPLB yaitu: 

- KPP atas nama DJP menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 

bulan sejak permohonan diterima; 

- Apabila SKPLB tidak diterbitkan setelah 12 bulan, maka permohonan pengembalian 

kelebihan pajak dikabulkan; 

- Dalam waktu 1 bulan sejak pemberitahuan diterima, DJP menerbitkan SKPLB sesuai 

dengan permohonan wajib pajak. SKPLB dikirim kepada WP dan tembusan kepada KPP 

WP; 

- KPP menerbitkan SPMKP dalam waktu 1 bulan setelah terbit SKPLB; dan 

- Jika wajib pajak ada utang maka akan dikompensasikan. 

 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) merupakan surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah utang pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Diterbitkannya SKPN apabila berdasarkan 

pemeriksaan yang dilakukan DJP, ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 

sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. 
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BAB VI 

Badan Peradilan Pajak 

 

 Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perbuahan Ketiga 

atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

dinyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan Peradilan Pajak 

terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Badan Peradilan 

Pajak yag dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tersebut adalah 

“Pengadilan Pajak” yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. 

Pengadilan Pajak inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak dan 

penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.  

 

Kompetensi pengadilan Pajak 

Mahkamah Agung → Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) → Pengadilan Pajak 

Kronologis Pemeriksaan Pajak Sampai dengan Proses Banding 

Pemeriksaan → SKP → Keberatan → Banding 

 

Hal-hal pokok dalam banding di Pengadilan Pajak 

1. Banding merupakan suatu proses Tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak 

atau penanggung pajak; dan 

2. Upaya banding hanya dapat dilakukan atas suatu keputusan yang dapat diajukan banding 

(secara umum banding hanya dapat diajukan atas keputusan keberatan yang diterbitkan 

oleh fiscus yang masih mengandung segketa antara wajib pajak dengan fiskus). 

 

 Pasal 43 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan gugatan dapat diajukan oleh 

wajib pajak atau penanggung pajak dibersamai dengan permohonan agar tindak lanjut 

pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan 

sampai ada putusan pengadilan pajak. Dalam hal ini pengadilan pajak dapat mengeluarkan 

putusan sela atas gugatan. 

 Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa 

dan memutus sengketa pajak, akan tetapi atas putusan pengadilan masih bisa diajukan PK ke 

MA. Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau 
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meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Sengketa Pajak dalam Proses Banding 

- Sengketa formal: Sengketa ini timbul apabila wajib pajak atau fiskus (ke-2) tidak 

mematuhi prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh UU Perpajakan; dan 

- Sengketa material: Materi sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan umlah pajak yang 

terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar enurut perhitungan 

fiskus dengan jumlah menurut ketentuan wajib pajak. 

 

Ketentuan Formal Pengajuan Banding 

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak 

terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen PJK; 

2. Putusan Badan Peradilan PJK bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;  

3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak; dan 

4. Memenuhi syarat-syarat pengajuan banding. 

 

Syarat-Syarat Pengajuan Banding: 

1. Banding kepada Pengadilan Pajak diajukan secara tertulis (dengan surat banding) dalam 

Bahasa Indonesia; 

2. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa 

hukumnya; 

3. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang 

dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan; 

4. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding; 

5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal surat 

keputusan yang dibanding; 

6. Surat banding dilampiri Salinan surat keputusan yang disbanding; 

7. Dalam hal disbanding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding 

hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%; 

dan 

8. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang 

berlaku, sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan. 
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Pencabutan Banding 

1. Wajib pajak sudah mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak dengan mencabut 

bandingnya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan PJK; 

2. Banding yang dicabut akan dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam 

hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum siding dilaksanakan, putusan majelis 

atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan 

dalam siding atas persetujuan terbanding; dan 

3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. 
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BAB VII 

Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi 

dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang PBB, terakhir diubah melalui UU No. 28 

Tahun 2009. 

 

Dasar Hukum Pengenaan PBB 

- UU No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB, sebagaimana telah diubah UU No. 12 Tahun 1994; 

- Kepmen Keuangan No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP 

sebagai dasar perhitungan PBB; 

- PP No. 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan PBB; 

dan 

- Kepmen Keuangan No.523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya 

nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB. 

 

Objek PBB 

- Bumi: Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi 

tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa dan tambak) serta laut wilayah RI; dan 

- Bangunan: konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan 

atau untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. 

 

Yang termasuk bangunan sebagai objek PBB: 

- Jalan lingkungan yang terletak dalam satu komp bangunan, seperti hotel, pabrik, dll yang 

merupakan satu kesatuan dengan komp bangunan; 

- Jalan tol; 

- Kolam renang; 

- Pagar mewah; 

- Tempat olahraga; 

- Galangan kapal, dermaga; 

- Tempat penampungan atau kilang minyak. air dan gas, pipa minyak; dan 

- Fasilitas lain yang memberi manfaat. 

 



 

 

63 

Pengecualian objek PBB 

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibanding ibadah, sosial, 

kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak mencari keuntungan;  

- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu; 

- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

- Digunakan untuk perwakilan diplomatik; dan 

- Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional yang ditentukan oleh menteri 

keuangan. 

 

Subjek PBB 

Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau 

memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi pemilik, 

penguin, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. 

 

Dasar pengenaan PBB 

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. 

 

NJOPTKP 

- Batas minimal NJOP yang menurut ketentuan UU PBB Pasal 3 Ayat (3) menyatakan 

bahwa besarnya NJOPTKP Rp8.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Kemudian diubah 

berdasarkan Kepmen Keuangan No.201/KMK.04/2000 menjadi Rp12.000.000,- untuk 

setiap wajib pajak berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan Pasal  87 Ayat (4) UU 28/2009 

NJOPTKP Rp10.000.000,-; dan 

- Jika wajib pajak mempunyai beberapa objek PBB, maka NJOPTKP diberikan pada salah 

satu objek pajak yang memiliki NJOP paling besar, sedangkan objek PBB lainnya tetap 

dikenakan secara penuh. 
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Nilai jual kena pajak 

- Nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak yaitu suatu presentase 

tertentu dari nilai jual sebenarnya; dan 

- Pasal 6 Ayat (3) UU PBB, NJKP ditetapkan dengan PP serendah-rendahnya 20% dan 

setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 

 

 

NJKP berdasarkan Pasal 1 PP No. 25 Tahun 2002 

- Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP; 

- 40% dari NJOP, apabila NJOP Rp1.000.000.000,- atau lebih; dan 

- 20% dari NJOP, apabila NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,-. 

 

PBB stop diberikan apabila: 

1. Objek pajak belum terdaftar atau data belum lengkap; 

2. Objek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap; 

3. NJOP berubah; dan 

4. Objek pajak dimutasikan atau laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek 

pajak. 

 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

- SPPT diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. SPOP 

dapat juga diterbitkan berdasarkan data objek yang ada pada DJP; 

- Pajak yang terutang dalam SPPT harus dilunasi maksimal 6 bulan sejak diterimanya SPPT 

oleh wajib pajak; dan 

- Denda keterlambatan 2% sebulan untuk jangka waktu 24 bulan. 

 

Surat Ketetapan Pajak (SKP), diterbitkan dalam hal: 

- Wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari dan 

setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak disampaikan juga. Wajib pajak dedenda 25% 

dari pokok pajak; dan 

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak terutang lebih 

besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan wajib pajak. 
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Perhitungan PBB 

- Pajak Terutang = Tarif Pajak x NJKP; 

- Tarif Pajak 0,5% (Pasal 5 UU PBB); 

- NJKP = NJOP – NJOPTKP x %; dan 

- NJOP = Luas Tanah/bangunan x Harga Jual. 
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BAB VIII 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang 

dikenakan atas perolehan ha katas tanah dan bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah 

dan bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya ha katas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah 

yang dimaksud dalam objek BPHTB adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan 

hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. 

 

Dasar Hukum Pengenaan BPHTB 

- UU No. 20 tahun 2000 Tentang BPHTP; 

- PP No. 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan BPHTP Karena Waris dan Hibah Wasiat; 

- PP No. 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan BPHTP Karena Pemberian Hak Pengelolaan; 

- PP No. 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Tidak Kena 

Pajak BPHTB; 

- Kepmen Keuangan No.516/MKM.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai 

Perolehan OTKP BPHTB; dan 

- Kepmen Keuangan No.517/MKM.03/2002 Tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara 

Pembayaran BPHTB. 

 

Objek Pajak BPHTB = PHTB 

1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan 

dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; 

dan 

2. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak. 

 

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB 

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintaahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan 

guna kepentingan umum; 

3. Badan atau perwakilan organisasi internasioal yang ditetapkan dengan keputusan Menteri; 
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4. OP atau badan karena konversi haka tau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 

perubahan nama; 

5. OP atau badan karena wakaf; dan 

6. OP atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah 

dan bangunan sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB. Sedangkan NPOPTKP merupakan besarnya 

nilai perolehan objek pajak maksimum yang tidak dikenakan BPHTB yang ditetapkan secara 

regional maksimal Rp60.000.000,- kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah 

wasiat yang diterima objek pajak yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat 

termasuk suami-istri, ditetapkan secara regional maksimal Rp300.000.000,- (Pasal 7 Ayat (1)). 

 

NPOPKP = NPOP – NPOPTKP 

BPHTB = 55 x NPOPKP 

Catatan: 

NPOPKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak 

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

 

NPOP (Pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4) UU No. 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB 

1. Jual Beli = Harga Transaksi; 

2. Tukar Menukar = Harga Pasar; 

3. Hibah atau Hibah Wasiat = Nilai Pasar; 

4. Waris = Nilai Pasar; 

5. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum = Nilai Pasar; 

6. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan = Nilai Pasar; 

7. Pengabungan Usaha = Nilai Pasar; 

8. Hadiah = Nilai Pasar; 

9. Penunjukan Pembeli dalam Lelang = Harga Transaksi dalam Risalah Lelang; dan 

10. Nilai Jual Objek PBB. 
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BAB I 

Pengertian dan Ruang Lingkup  

 

Istilah Hukum Perdata Internasional 

Hukum Perdata Internasional memiliki beberapa istilah, yakni: 

- Private International Law; 

- International Private Law; 

- Internationales Privaatrecht; 

- Droit International Prive; dan 

- Diritto Internazionale Privato. 
 

Pengertian Hukum Perdata Internasional menurut Para Ahli 

1. PROF. R.H. GRAVESON: Conflict of Laws atau Hukum Perdata Internasional adalah 

bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung 

fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena 

aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan 

tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain (yang biasanya asing) atau masalah 

pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. 

2. PROF. J.G. SAUVEPLANNE: Hukum Perdata Internasional atau Internationale Privaat 

Recht adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum 

perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum 

yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga dapat pertanyaan apakah 

penundukan langsung ke arah hukum asing itu tanpa harus menundukkan diri pada hukum 

Belanda. 

3. SUDARGO GAUTAMA: Hukum Perdata Internasional sebagai suatu keseluruhan 

peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku 

atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga 

(warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan 

stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam 

lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. 

4. PROF. MOCHTAR KUSUMAATMADJA: Hukum Perdata Internasional ialah 

keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas 

negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara 

para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang 

berlainan. 
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Contoh Gambaran dari Hukum Perdata Internasional 

- Sebuah kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor dari Indonesia dengan sebuah 

perusahaan importir di Negara Bagian California, Amerika Serikat mengenai barang-

barang yang harus diangkut dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Port of Long 

Beach. Perjanjian dibuat di Jakarta. Ketika barang siap dikirimkan, ternyata importir tidak 

memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran pada waktunya. Eksportir Indonesia 

kemudian berniat untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan menuntut ganti rugi melalui 

Pengadilan di kota Long Beach, California. 

- Seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jerman. 

Pernikahan dilangsungkan di Jerman, dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat 

pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, maka pihak itu dianggap telah melakukan 

poligami, dan pihak yang lain mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Indonesia di 

Jakarta. 

- Dalam rangka pemasaran sejumlah bahan produk-produk elektronik dari Indonesia ke 

Korea Selatan, eksportir dari Indonesia dan importir dari Korea Selatan telah membuat 

sebuah kontrak yang siap untuk dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya 

ternyata para pihak menghadapi hambatan karena adanya pembatasan-pembatasan impor 

(bea masuk atau standar mutu) yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk 

impor barang-barang elektronik. Timbul persoalan tentang sejauhmana kaidah-kaidah 

hukum administrasi negara asing itu mengikat dan berlaku terhadap perjanjian-perjanjian 

semacam itu. 

 

Permasalahan pokok dalam mempelajari HPI  

1. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan 

yuridis yang memiliki banyak unsur asing; 

2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-

persoalan yuridis yang memiliki unsur asing; dan 

3. Sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau 

kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing. 
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Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional  

 

HPI = Rechtstoepassingsrecht (yang tersempit)  

 Hukum Perdata Internasional hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan 

(rechtstoepassingrecht). Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan 

dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetensi 

hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Sistem semacam 

ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda. 

HPI = Choice of Law + Choice of Jurisdiction (yang lebih luas)  

 Menurut sistem ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan conflict of law 

atau lebih tepatnya choice of law, tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction (choice 

of jurisdiction), yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi 

HPI ini tidak hanya sekedar menyangkut masalah hukum yang diberlakukan, tetapi juga hakim 

manakah yang berwenang. Sistem HPI yang lebih luas ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, 

dan negara-negara Anglo Saxon lainnya. 

HPI = Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etrangers (yang lebih luas 

lagi)  

 Dalam sistem ini HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan 

forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing (condition des etrangers = 

statuutlingen = statuut). Sistem semacam ini dikenal di negara-negara latin, yaitu Italia, 

Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. 

HPI = Choice of Law + Choice Jurisdiction + Condition des Etrangers + Nationalite (yang 

terluas)  

 Menurut sistem ini HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau 

hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan (nasionalite). Masalah kewarganegaraan ini 

menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang 

sangat luas ini dikenal dalam HPI Perancis, dan juga dianut kebanyakan penulis HPI. 
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HUKUM PERDATA 

INTERNASIONAL 

(HPI) 

ADJEKTIF / FORMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur HPI Adjektif/formil: 

1. Kualifikasi; 

2. Persoalan pendahuluan; 

3. Penyelundupan hukum; 

4. Pengakuan hak yang telah diperoleh; 

5. Ketertiban umum; 

6. Asas timbal balik; 

7. Penyesuaian; 

8. Pemakaian hukum asing; 

9. Renvoi; dan 

10. Pengakuan & pelaksanaan keputusan. 

 

Sumber HPI: 

1. Peraturan perundang-undangan; 

2. Yurisprudensi; 

3. Doktrin; 

4. Prinsip hukum umum; 

5. Hukum kebiasaan; dan 

6. Traktat. 

 

 

 

 
SUBSTANTIF/MATERIEL 

 

Berhubungan dengan 

PERISTIWA Perdata 

Internasional 

Berhubungan dengan 

PERKARA Perdata 

Internasional 
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HPI SUBSTANTIF/MATERIL 

HUKUM PRIBADI 

(LAW OF PERSON) 

Status personal, 

kewarganegaraan, 

domisili, badan 

hukum 

Contoh Persoalan HPI  

 Brandon Bosley adalah seorang pria Amerika Serikat bekerja sebagai manager 

marketing di PT. Bali Towerindo Sentra Tbk yang memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara di 

Denpasar. Untuk kepentingan tinggal di Indonesia, Brandon menyewa sebuah villa di Gino 

Feruci Villa Ubud, yang dimiliki I Made Arga Wicaksana. Mereka kemudian menandatangani 

perjanjian sewa-menyewa villa tersebut di hadapan seorang Notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HUKUM HARTA 

KEKAYAAN (LAW 

OF PROPERTY) 

HUKUM 
KELUARGA 

(FAMILY LAW) 

HUKUM WARIS 

(SUCCESSIONS) 

Harta kekayaan 

materiel benda tetap, 

benda lepas, harta 

kekayaan immaterial, 

perikatan (perjanjian, 

penyelewengan 

perdata) 

Perkawinan, 

hubungan orang tua 

dan anak, 

pengangkatan anak, 

perceraian, harta 

perkawinan 
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BAB II  

Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional & Sumber Hukum HPI 

 

Awal Perkembangan Hukum Perdata Internasional (Masa Romawi Kuno) 

  Hukum Perdata Internasional dapat dianggap sebagai bidang hukum yang dinamis dan 

selalu berkembang menyesuaikan diri pada perkembangan-perkembangan kebutuhan di dalam 

masyarakat modern. Namun demikian HPI tidak dapat dianggap sebagai bidang hukum baru 

yang baru tumbuh di abad ke-20 karena asas-asas dan pola berpikir HPI sudah dapat dijumpai 

dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat di masa Kekaisaran Romawi (abad ke 2 M sampai 

dengan abad ke 6 M) seiring dengan pertumbuhan kebudayaan Barat (western civilization) di 

Eropa Daratan. Di dalam sejarah perkembangan HPI tampaknya perdagangan (pada taraf 

permulaan adalah pertukaran barang atau barter) dengan orang asinglah yang melahirkan 

kaidah-kaidah HPI. Pada jaman Romawi Kuno, segala persoalan yang timbul sebagai akibat 

hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan 

khusus yang disebut praetor peregrinis. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada 

dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para cives Romawi, yaitu Ius Civile yang telah 

diadaptasi untuk hubungan internasional itu kemudian disebut Ius Gentium. Sebagaimana 

halnya ius civile, ius gentium juga memuat kaidah-kaidah yang dapat dikategorikan ke dalam 

ius privatum dan ius pubicum. Ius gentium yang menjadi bagian ius privatum berkembang 

menjadi Hukum Perdata Internasional. Sedangkan ius gentium yang menjadi bagian ius 

publicum telah berkembang menjadi Hukum Internasional public. 

 

Asas HPI yang Tumbuh dan Berkembang 

- Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs): perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak 

bergerak (immovables) tunduk pada hukum dari dimana benda itu berada/terletak. 

- Asas Lex Domicilii: hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat 

seseorang berkediaman tetap. Yang menjadi persoalan, dalam hukum Romawi kedudukan 

seseorang dapat dikaitkan dengan dua titik taut, yaitu kewarganegaraan (origo) yang dapat 

ditentukan karena tempat orang tua (ayah/ibu), adopsi, penerimaan atau pemilihan; atau 

Domicili adalah komunitas yang telah dipilih seseorang sebagai tempat kediaman tetap. 

Perbedaan titik taut ini menyebabkan adanya persoalan tentang hukum mana yang harus 

digunakan. Hukum Origo atau Domicili. 

- Asas Lex Loci Contractus: terhadap perjanjian-perjanjian (yang melibatkan pihak-pihak 

warga dari provinsi yang berbeda) berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. 
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Masa Pertumbuhan Asas Personal (Abad 6 – 10 M)  

 Pada akhir abad 6 M, Kekaisaran Romawi ditaklukkan bangsa “Barbar” dari Eropa. 

Bekas wilayah Kekaisaran Romawi diduduki berbagai suku bangsa yang satu dengan lainnya 

berbeda secara geneologis. Kedudukan ius civile menjadi kurang penting, karena masing-

masing suku bangsa tersebut tetap memberlakukan hukum personal, hukum keluarga serta 

hukum agamanya masing-masing di daerah yang didudukinya. Dengan demikian, prinsip 

teritorial telah berubah menjadi prinsip personal. Di dalam prinsip personal, hukum yang 

berlaku digantungkan kepada pribadi yang bersangkutan. Sehingga di dalam wilayah tertentu 

mungkin akan berlaku beberapa hukum sekaligus. 

 

Beberapa Prinsip HPI yang Dibuat atas Dasar Asas Geneologis 

- Asas yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku dalam setiap perkara atau proses 

penyelesaian sengketa hukum adalah hukum personal dari pihak tergugat; 

- Asas yang menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang 

di tentukan oleh hukum personal orang tersebut. Kapasitas para pihak dalam suatu 

perjanjian harus ditentukan oleh hukum personal dari masing-masing pihak; 

- Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris; 

- Peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak 

transferer; 

- Penyelesaian perkara tentang perbuatan melawan hukum harus dilakukan berdasarkan 

hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum; dan 

- Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari pihak 

suami. 

 

Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad 11 – 12 M)  

- Pertumbuhan di Eropa Utara  

 Pada kawasan ini (sekarang Jerman, Perancis, Inggris) tata susunan masyarakat 

genealogis ini bertransformasi menjadi masyarakat teritorialistik melalui tumbuhnya 

kelompok-kelompok masyarakat feodalistik. Unit-unit masyarakat yang berada di bawah 

kekuasaan feodal (tuan-tuan tanah) cenderung memberlakukan hukum mereka secara 

ekslusif terhadap siapapun yang berada di dalam teritorial mereka. Dengan kata lain, di 

dalam suasana feodalistik seperti ini, tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing, dan 

bahkan penguasa setempat dapat mengabaikan atau mencabut hak-hak yang sebenarnya 
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sudah melekat pada seseorang berdasarkan kaidah hukum asing. Dalam situasi seperti ini 

tidak ada perkembangan HPI yang berarti di kawasan ini sampai dengan abad ke 16. 

- Pertumbuhan di Eropa Selatan  

 Transformasi dari asas-asas personal-genealogis ke arah masyarakat teritorialistik juga 

terjadi di kawasan Eropa bagian Selatan, tetapi disebabkan oleh pertumbuhan kota-kota 

perdagangan di Italia. Dasar ikatan antara manusia di kawasan ini tidak lagi karena ikatan 

personalgenealogis, dan juga tidak karena kekuasaan seorang penguasa feodal tertentu, 

melainkan karena tempat kediaman di kota yang sama. Kota-kota yang dimaksud disini 

adalah: - kota-kota perdagangan, seperti Milan, Florence, Venetia, Bologna, Padua, Genoa 

dan sebagainya, yang merupakan pusat-pusat perdagangan yang maju; - dapat dianggap 

sebagai kota-kota yang otonom, dengan batas-batas wilayah tertentu; - dan dengan sistem 

hukum lokalnya sendiri yang berbeda dari kota ke kota, dan juga berbeda dari hukum 

Romawi yang berlaku secara umum di seluruh Italia. Keanekaragaman (diversity) sistem-

sistem hukum lokal (municipal laws) ditambah dengan tingginya intensitas perdagangan 

antar kota seringkali menimbulkan problem pengakuan terhadap hukum dan hakhak asing 

(kota lain) di dalam suatu wilayah kota. Dan dalam suasana inilah asas-asas hukum yang 

digunakan untuk menjawab perkara-perkara hukum perselisihan antarkota inilah yang 

dapat dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori HPI yang penting, yang dikenal dengan 

sebutan teori Statuta di abad ke-13 sampai dengan ke-15. 

 

Perkembangan Teori Statuta di Italia (Abad 13 – 15 M) 

 Dengan semakin meningkatnya intensitas perdagangan antarkota di Italia, ternyata asas 

teritorial (dalam arti, keterikatan karena tempat tinggal di wilayah suatu kota tertentu) perlu 

ditinjau kembali. Misalnya: Seorang warga kota Bologna yang berada di Florence, mengadakan 

perjanjian jual beli di Florence. Karena berdasarkan prinsip teritorial, selama ia berada di kota 

Florence ia harus tunduk pada kewenangan hukum kota Florence, maka dapat timbul 

persoalan-persoalan, seperti:  

- Sejauh manakah putusan hukum atau putusan hakim Bologna memiliki daya berlaku di 

kota Florence?  

- Sejauh manakah perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan di wilayah Bologna?  

 Persoalan-persoalan semacam inilah yang mendorong para ahli hukum Italia untuk 

mencari asas-asas hukum yang dianggap lebih adil, wajar (fair and reasonable), dan ilmiah 

untuk menyelesaikan konflik-konflik semacam itu. Tumbuhnya teori Statuta di Italia 

sebenarnya di awali oleh seorang tokoh Post Glossators, yaitu Accursius (1228) yang 
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mengajukan gagasan sebagai berikut: “Bila seseorang yang berasal dri suatu kota tertentu di 

Italia, di gugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota 

lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu”. Gagasan inilah yang kemudian 

menarik perhatian dan penelitian lebih lanjut oleh Bartolus de Sassoferato (1315-1357) yang 

kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pencetus Teori Statuta. Karena teorinya dianggap 

sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum perselisihan secara metodik 

dan sistematik, maka di dalam sejarah perkembangan HPI (Eropa Kontinental), Bartolus 

seringkali dijuluki Bapak HPI. 

 Dari pengamatan Bartolus terhadap statuta-statuta di kota-kota di Italia berkaitan 

dengan penyelesaian perkara-perkara yang menyangkut lebih dari satu kota di Italia, ia 

kemudian berkesimpulan bahwa Statuta-statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 2 

(dua) atau 3 (tiga) kelompok atau jenis statuta, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuta Personalia 

Statuta yang berkenaan dengan kedudukan 

hukum atau status personal orang, yang 

kemudian dinamakan Statuta Personalia. 

Hal ini bermakna bahwa statuta itu 

mengikuti orang (person) dimanapun ia 

berada. 

Statuta Realia 

Statuta yang berkenaan dengan status benda 

yang dinamakan Statuta Realia. Statuta 

realia mempunyai lingkungan kuasa secara 

teritorial. Hanya benda-benda yang terletak 

di dalam wilayah pembentuk undang-

undang tunduk di bawah statuta-statutanya. 

 

Statuta Mixta 

Statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan 

hukum, yang kemudian disebut Statuta Mixta. Statuta 

Mixta berlaku bagi semua perjanjian yang di adakan di 

tempat berlakunya statuta itu dengan segala bentuk 

akibat hukumnya. Sedangkan mengenai wanprestasi 

dengan segala akibat hukumnya diatur menurut statuta 

di tempat perjanjian itu seharusnya dilaksanakan. 
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Perkembangan Teori Statuta di Perancis (Abad Ke-16) 

 Pada abad ke-16 provinsi-provinsi di Perancis memiliki sistem hukum tersendiri yang 

disebut coutume, yang pada hakekatnya sama dengan statuta. Karena adanya keanekaragaman 

coutume tersebut dan makin meningkatnya perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum 

antar propinsi makin meningkat pula. Dalam keadaan demikian beberapa ahli hukum Perancis, 

seperti Charles Dumoulin dan Bertrand D’Argentre berusaha mendalami teori statuta dan 

menerapkannya di Perancis dengan beberapa modifikasi. Charles Dumoulin memperluas 

pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum (hukum yang dikehendaki oleh 

para pihak) sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak. Jadi 

perjanjian ataupun kontrak yang dalam teori statuta dari Bartolus masuk dalam ruang lingkup 

statuta personalia, karena pada hakekatnya kebebasan untuk memilih hukum adalah semacam 

status perorangan.  

 Sedangkan Bertrand D’Argentre yang pada awalnya mempergunakan teori statuta dari 

Bartolus dan Dumoulin kemudian mengemukakan teori yang agak berbeda dengan asas-asas 

teori statuta Italia dan teori Dumoulin. Menurut Bertrand D’Argentre yang harus diperluas itu 

adalah statuta realia, sehingga yang diutamakan bukanlah otonomi (kebebasan) para pihak, 

melainkan otonomi propinsi. Bertrand D’Argentre tetap mengakui adanya statuta personalia, 

akan tetapi perlu adanya pengecualian. D’Argentre mengakui ada statute yang benar-benar 

merupakan statuta personalia, misalnya kaidah yang menyangkut kemampuan seseorang untuk 

melakukan tindakan hukum (legal capacities), akan tetapi ada statuta yang dimaksudkan untuk 

mengatur orang, tetapi berkaitan dengan hak milik orang itu atas suatu benda (realia); atau - 

ada pula statuta yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum (statute mixta) yang dilakukan di 

tempat tertentu. Statuta semacam itu harus dianggap sebagai statuta realia, karena isinya 

berkaitan dengan teritori atau wilayah penguasa yang memberlakukan statuta itu. 

 

Teori Statuta di Belanda (Abad 17) 

 Teori D’Argentre ternyata diikuti para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari 

masa penjajahan Spanyol. Tokoh-tokoh teori statute Belanda adalah Ulrik Huber (1636 – 1964) 

dan Johannes Voet (1647 –1714). Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori Statuta 

Belanda adalah Kedaulatan Ekslusif Negara. Jadi statuta yang dimaksud adalah hukum suatu 

negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara. Berdasarkan ajaran D’Argentre, Ulrik 

Huber mengajukan tiga prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-

perkara HPI, yaitu: 
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- Hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya di dalam batasbatas 

wilayah kedaulatannya saja; 

- Semua orang baik yang menetap maupun sementara, yang berada di dalam wilayah suatu 

negara berdaulat harus menjadi subjek hukum dari negara itu dan terikat pada hukum 

negara itu; dan 

- Berdasarkan alasan sopan santun antar negara (comitas gentium), diakui pula bahwa setiap 

pemerintah negara yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang sudah berlaku di negara 

asalnya akan tetap memiliki kekuatan berlaku dimanamana sejauh tidak bertentangan 

dengan kepentingan subyek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. 

 Selanjutnya untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI maka ketiga prinsip di atas 

harus ditafsirkan dengan memperhatikan dua prinsip lain, yaitu bahwa suatu perbuatan hukum 

yang dilakukan di suatu tempat tertentu dan dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah 

menurut hukum setempat, harus diakui atau dianggap sah juga di negara lain (termasuk negara 

forum) meskipun hukum negara lain itu menganggap perbuatan semacam itu batal; - dianggap 

sebagai perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat, akan dianggap batal di 

manapun juga termasuk di dalam wilayah negara forum. Jadi dalam HPI menurut Huber, setiap 

negara memiliki kedaulatan, sehingga negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan 

kaidah-kaidah HPI-nya, tetapi dalam kenyataan, negara-negara itu tidak dapat bertindak secara 

bebas, dalam arti bahwa berdasarkan asas Comitas Gentium negara itu harus mengakui 

pelaksanaan suatu hak yang telah diperoleh secara sah di negara lain. 

 Selanjutnya Johannes Voet menegaskan kembali ajaran Comitas Gentium dengan 

menjelaskan sebagai berikut: - Pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan 

kewajiban Hukum Internasional (publik) atau karena sifat hubungan HPI-nya; - Suatu negara 

asing tidak dapat menuntut pengakuan / pemberlakuan kaidah hukumnya di dalam wilayah 

hukum suatu negara lain; - Karena itu, pengakuan atas berlakunya suatu hukum asing hanya 

dilakukan demi sopan santun pergaulan antar negara (Comitas Gentium); - Namun demikian, 

asas comitas gentium ini harus ditaati oleh setiap negara, dan asas ini harus dianggap sebagai 

bagian dari sistem hukum nasional negara itu. Salah satu asas yang berkembang dari teori 

Statuta Belanda (teori Comitas Gentium) adalah asas Locus Regit Actum, yang maksudnya 

adalah “tempat dimana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan 

itu”. 
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Teori HPI Modern (Universal) 

 Pada abad ke sembilan belas, pemikiran HPI mengalami kemajuan berkat adanya usaha 

dari tiga orang pakar hukum, yaitu Joseph Story, Friedrich Carl von Savigny, dan Pasquae 

Stanislao Manchini. Untuk membahas teori-teori yang berkembang pada abad ke-19 ada 

baiknya kita uraikan pendapat yang berkembang pada masa itu terutama teori-teori yang 

dikembangkan oleh Von Savigny (dengan istilah teori universal) serta pendapat dari Manchini 

sebagai perbandingan. Pekerjaan besar Savigny dalam mengembangkan teori ini sebenarnya 

didahului oleh pemikiran ahli hukum Jerman lain yaitu C.G. von Wachter. Von Wachter 

mengkritik teori Statuta (Italia) yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia 

menolak adanya sifat ekstrateritorial dari suatu aturan (seperti statuta personalia), karena 

adanya aturan seperti itu akan menyebabkan timbulnya kewajiban hukum di negara lain/asing. 

 Wachter berasumsi bahwa hukum intern forum hanya dapat diterapkan pada kasus-

kasus hukum lokal saja. Karena itu, dalam perkara-perkara HPI, forumlah yang harus 

menyediakan kaidah-kaidah HPI (choice of law rules) atau yang menentukan hukum apa yang 

harus berlaku. Sikap ini dianggap terlalu melebih-lebihkan fungsi forum (dan lex fori) dalam 

menyelesaikan perkara HPI. Menurutnya harus dipahami bahwa perkara-perkara HPI, sebagai 

suatu hubungan hukum, mulai ada sejak perkara itu diajukan di suatu forum tertentu. Karena 

itu forum pengadilan itulah yang harus dianggap sebagai tempat kedudukan hukum (legal seat) 

perkara yang bersangkutan.  

 Selanjutnya, titik tolak pandangan Von Savigny adalah bahwa suatu hubungan hukum 

yang sama harus memberi penyelesaian yang sama pula, baik bila diputuskan oleh hakim di 

negara A maupun hakim di negara B. Maka, penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-

unsur asing pun hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga putusannya juga akan sama 

dimana-mana. Satunya pergaulan internasional akan menimbulkan satu sistem hukum supra 

nasional, yaitu hukum perdata internasional. Oleh karena titik tolak berpikir Von Savigny 

adalah bahwa HPI itu bersifat hukum supra nasional, oleh karenanya bersifat universal, maka 

ada yang menyebut pemikiran Von Savigny ini dengan istilah teori HPI Universal. Menurut 

Savigny, pengakuan terhadap hukum asing bukan semata-mata berdasarkan asas comitas, akan 

tetapi berpokok pangkal pada kebaikan atau kemanfaatan fungsi yang dipenuhinya bagi semua 

pihak (negara atau manusia) yang bersangkutan. 

 Pendapat selanjutnya yang dapat kita bahas adalah pendapat dari Pasquae Stanislao 

Manchini. Manchini berpendapat bahwa hukum personil seseorang ditentukan oleh 

nasionalitasnya. Pendapat Manchini menjadi dasar mazhab Italia yang berkembang kemudian. 

Menurut mazhab Italia ini ada dua macam kaidah dalam setiap sistem hukum, yaitu:  
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- Kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan; dan 

- Kaidah-kaidah hukum untuk melindungi dan menjaga ketertiban umum (public order).  

 

Berdasarkan pembagian kaidah hukum tersebut Manchini mengemukakan tiga asas HPI, yaitu:  

- Kaidah-kaidah untuk kepentingan perseorangan berlaku bagi setiap warganegara 

dimanapun dan kapanpun juga (prinsip personil);  

- Kaidah-kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap 

orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara (prinsip teritorial); dan 

- Asas kebebasan, yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum 

manakah yang akan berlaku terhadap transaksi diantara mereka (pilihan hukum). 
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BAB III 

Titik Pertalian Sekunder 

 

Titik Pertalian Sekunder (TPS) 

- Faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan 

atau berlaku dalam suatu hubungan HPI; 

- Petunjuk yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku atau 

diberlakukan dalam suatu persoalan HPI; dan 

- Keadaan-keadaan yang menentukan sistem hukum mana yang akan berlaku atau dipilih 

apabila terdapat dua atau lebih sistem hukum yang bertemu (bertaut). 

 

Titik Pertalian Sekunder (TPS) 

a. Tempat letak benda (Lex Rei Sitae); 

b. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (Lex Loci Actus) & Tempat perjanjian dibuat 

(Lex Loci Contractus); 

c. Tempat dilaksanakannya suatu perjanjian (Lex Loci Solutions, Lex Loci Executions); 

d. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum; 

e. Maksud Para pihak (choice of law); dan 

f. Tempat diajukannya proses perkara (lex fori). 

 

Tempat Letak Benda (Lex Rei Sitae) 

 Tempat letaknya benda (lex rei sitae) menentukan hukum yang berlaku atas benda 

tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk benda bergerak dan tidak bergerak. Lex rei sitae sejalan 

dengan Pasal 17 A.B. Contoh benda tidak bergerak (benda tetap): Seorang warga negara Jepang 

ingin meletakkan hipotik atas tanah berikut rumah milik seorang WNI, di Jakarta. Hukum yang 

berlaku terhadap tanah tersebut terletal dalam wilayah teritorial Indonesia. 

 

Tempat Dilangsungannya Perbuatan Hukum (Lex Loci Actus) & Tempat Perjanjian 

Dibuat (Lex Loci Contractus) 

 Tempat dimana suatu perbuatan hukum dilakukan atau suatu kontrak dibuat, 

merupakan suatu faktor yang menentukan hukum yang harus diberlakukan (TPS). 

Contoh: 

Si A seorang WNI, membuat kontrak jual beli tekstil dengan B seorang warga negara 

Singapura, kontrak dibuat di Hongkong, bila tidak ada ketentuan lain (misalnya pilihan 
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hukum), maka hukum yang berlaku atas kontrak tersebut adalah hukum Hongkong, tempat 

dimana kontrak jual beli tersebut dibuat. 

Dengan berkembangnya teknologi informasi, jika kontrak dibuat melalui internet tanpa 

pertemuan tatap muka para pihak di suatu tempat maka asas lex loci contractus, tidak lagi 

relevan, karena tempat pembuatan kontrak tidak disebutkan dengan jelas. 

 

Tempat Dilaksanakannya Suatu Perjanjian (Lex Loci Solutions, Lex Loci Executionis) 

 Kontrak Pemasangan PLTA antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan Perancis. 

Kontrak dibuat di Paris, sedangkan pelaksanaannya di Medan, Indonesia. Dalam hal tidak 

melakukan pilihan hukum oleh para pihak dalam kontrak tersebut, maka hukum yang berlaku 

untuk kontrak itu adalah Hukum Indonesia. 

 

Tempat Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum (Lex Loci Delicti Commissie) 

 Bila terjadi kecelakaan pesawat terbang di Singapura, maka menurut teori ini, tuntutan 

ganti rugi harus dimintakan berdasarkan Hukum Singapura meskipun pesawat terbang itu milik 

negara lain. 

 

Maksud Para Pihak (Choice of Law) 

Adanya kehendak para pihak atau maksud para pihak ini dapat menentukan hukum mana yang 

akan berlaku dalam persoalan HPI. Maksud para pihak ini dapat berupa pilihan hukum (chice 

of law), khususnya dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini tidak berlaku di bidang hukum 

kekeluargaan. Maksud para pihak tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. 

 

Tempat Diajukannya Proses Perkara (Lex Fori) 

Tempat diajukannya proses perkara merupakan hokum formil (hukum acara). Untuk hal-hal 

yang termasuk dalam hukum acara (procedure), hukum dimana perkara yang bersangkutan 

diajukan, merupakan hukum yang berlaku (TPS). Termasuk pula disini segala perbuatan formal 

dilakukan misalnya pendaftaran tanah di BPN, hak kekayaan intelektual, akan berlaku dimana 

hak itu dimohonkan untuk didaftarkan. 
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BAB IV 

Titik Pertalian Primer 

Pengertian 

faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan 

hubungan HPI. 

 

Jenis-jenis titik pertalian primer 

- Kewarganegaraan: Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan 

suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan HPI; 

- Bendera kapal: Bendera kapal dan pesawat udara menunjuk pada tempat dimana suatu 

kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan 

hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu; 

- Tempat kediaman: Tempat kediaman dimaksud adalah dimana sehari-hari yang 

bersangkutan mempunyai kediaman, dimana ada rumah, dimana ia bekerja sehari-hari, 

disitu adalah residence dari orang itu; 

- Domisili: Domisili merupakan suatu pengertian hukum yang baru lahir jika sudah 

terpenuhi syarat tertentu, misalnya kediaman yang permanen di suatu tempat; 

- Tempat kedudukan; dan 

- Pilihan hukum (intern): Pilihan Hukum (Choice of law) dikenal dalam hukum harta benda 

(khususnya hukum perikatan), dapat menjadi Titik Pertalian Primer (TPP) yang 

menciptakan suatu persoalan HPI. 
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BAB V 

Hukum Perdata Internasional Ajektif 

 

 Dalam setiap proses pengambilan putusan hakim atau penentuan solusi hukum, proses 

kualifikasi selalu dilakukan, Menurut Cheshire, tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk 

menyelesaikan perkara HPI dan salah satu fungsi utama HPI adalah menetapkan aturan-

aturan yang dapat diterapkan pada perkara-perkara yang merasuk ke dalam suatu sistem 

hukum asing. 

 

Jenis kualifikasi dalam HPI 

a. Kualifikasi hukum  

Penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan/pembidangan/ 

kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 

b. Kualifikasi fakta 

Yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum utnuk ditetapkan 

menjadi satu atau lebih peristwa atau masalah hukum 

 

Teori Kualifikasi Bertahap 

a. Kualifikasi tahap pertama: dijalankan pada saat hakum harus menemukan kaidah HPI atau 

choice of law rule yang akan digunakan untuk menentukan titik taut penentu; dan 

b. Kualifikasi tahap kedua: dilakukan setelah hakim menetapkan sistem hukum yang 

merupakan lex cause. 

 

Teori Kualifikasi Analisis/Otonom 

 Teori ini menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun suatu sistem 

kualifikasi HPI yang berlaku secara universal. 
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BAB VI 

E-Commerce 

 

Pengertian  

Apa saja pengertian e-commerce? 

1. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (UU ITE); 

2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang selanjutnya disingkat PMSE 

adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik,” (Pasal 1 ayat (2) PP no. 80 tahun 2019); dan 

3. Menurut Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi, e-commerce sebagai suatu cakupan yang 

luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa 

menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan 

berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui World Wibe Web; 

 

Prinsip-prinsip E-commerce 

1. Itikad baik;  

2. Kehati-hatian;  

3. Transparansi;  

4. Keterpercayaan;  

5. Akuntabilitas; 

6. Keseimbangan; dan 

7. Adil dan sehat. 

 

Tipe Transaksi Online menurut Cavanilas dan Nadal  

1. Transaksi melalui chatting dan video conference; 

2. Transaksi melalui email; dan 

3. Transaksi melalui website atau situs. 

 

Jenis-jenis E-Commerce 

Panggih P. Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis – jenis transaksi e-commerce menjadi tiga 

jenis, yaitu:  

1. Bisnis ke bisnis (Busines to business);  

2. Bisnis ke konsumen (Business to consumer); dan 

3. Konsumen ke konsumen (Consumer to consumer). 
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Kelebihan Penggunaan E-commerce 

1. Revenue Stream baru; 

2. Market Exposure, Melebarkan Jangkauan; 

3. Menurunkan biaya; 

4. Memperpendek waktu produk cycle; 

5. Meningkatkan Kesetiaan Pelanggan; dan 

6. Meningkatkan Value Chain. 

 

Kekurangan Penggunaan E-commerce 

1. Isu security; 

2. Pembajakan kartu kredit, akses illegal ke sistem informasi; 

3. Ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan; 

4. Ketidaktepatan waktu pengiriman barang; 

5. No cash payment; dan 

6. Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-

commerce 

 

Penyelesaian Hukum dan Pengadilan yang Berhak dalam Penyelesaian Masalah yang 

Terjadi 

1. Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan (UU dokumen 

perusahaan) telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.  

2. Pasal 1233 KUHPerdata, dengan isinya sebagai berikut: “perikatan, lahir karena suatu 

persetujuan atau karena undang-undang”. Berarti dengan pasal ini perjajian dalam bentuk 

apapun diperbolehkan dalam hukum perdata indonesia. 

3. Hukum perjanjian indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 

kuhperdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk 

membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. 

Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan 

hukum diantara mereka. 

 

Upaya Hukum bagi Transaksi E-commerce yang Terjadi di Indonesia 

a) Non Litigasi: Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai 

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita 
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oleh konsumen (pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non 

litigasi digunakan untuk mengatasi keberlakuan proses pengadilan. Dalam pasal 45 ayat 4 

UUPK disebutkan bahwa “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan 

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa; dan 

b) Litigasi. 

 

Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Litigasi dapat Ditempuh melalui: 

a) Lembaga swadaya masyarakat (YLKI); 

b) Direktorat perlindungan konsumen disperindag; 

c) Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK); dan  

d) Pelaku usaha sendiri. 
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BAB VII 

Asas Perjanjian dalam HPI 

 

Apa itu Asas Perjanjian dalam HPI? 

Hukum yang berlaku atas sebuah kontrak adalah hukum yang dipilih dan disepakati oleh para 

pihak di dalam kontrak 

 

ASAS Lex Loci Contractus 

 

 

 

 

 

 

Asas Lex Loci Solutions 

- Hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian; 

- Variasi dari locus regit actum dimana tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang 

lebih relevan dengan kontrak dibandingkan tempat pembuatan perjanjian terutama jika 

disadari bahwa suatu kontrak yang walaupun sah ditempat pembuatannya akan tetap 

unenforcable jika bertentangan dengan sistem hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian; 

- Asas ini tidak selalu memberikan jalan keluar yang memuaskan terutama jika diterapkan 

pada kontrak-kontrak yang harus dilaksanakan di berbagai tempat yang berbeda; 

- Ada kemungkinan bahwa kontrak itu dianggap sah di salah satu tempat pelaksanaannya, 

tetapi dianggap tidak sah atau ilegal di tempat pelaksanaan lainnya; dan 

- Dalam praktik, tidak ditutup kemungkinan untuk menundukkan bagian-bagian kontrak 

pada berbagai sistem hukum yang berbeda tetapi hal semacam ini akan menyulitkan 

pengadilan untuk menyelesaikan perkara. 

 

 

 

 

 

 

 

“hukum dari tempat 

pembuatan kontrak” 

“tindakan terakhir (last act) 

yang dibutuhkan untuk 

terbentuknya kesepakatan” The Applicable 

Law 
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Asas Kebebasan Para Pihak (Party Autonomy) 

- Kebebasan menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak yang dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

          Asas pokok perjanjian         asas HPI 

 

Kelemahan 

Sejauh mana pihak-pihak dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan “the 

applicable law” untuk kontrak mereka. 

 

Pembatasan (Restriction) dalam Menetapkan Validitas Suatu Pilihan Hukum: 

- Jika pilihan hukum dimaksudkan hanya untuk membentuk atau menafsirkan persyaratan-

persyaratan dalam kontrak, kebebasan para pihak tidak dibatasi; 

- Pilihan hukum tidak boleh melanggar public policy atau public order dari sistem-sistem 

hukum yang mempunyai kaitan yang nyata dan substansial dengan kontrak; 

- Pilihan hukum hanya dapat dilakukan ke arah suatu sistem hukum yang berkaitan secara 

substansial dengan kontrak; 

- Pilihan hukum tidak boleh dimaksudkan sebagai usaha menundukkan seluruh 

kontrak/bagian tertentu kontrak pada suatu hukum asing sekedar menghindarkan diri dari 

kaidah hukum yang memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku seandainya 

pilihan hukum tidak ada; 

- Pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dak kewajiban yang timbul dari 

kontrak dan tidak untuk mengatur masalah validitas pembentukan perikatan/perjanjian; 

- Pilihan hukum ke arah suatu sistem hukum tertentu harus dipahami sebagai suatu 

“sachnormverweisung” dalam arti pemilihan ke arah kaidah-kaidah hukum intern dari 

sistem hukum yang bersangkutan dan tidak ke arah kaidah-kaidah HPI-nya;  

- Kewajiban untuk melakukan pilihan hukum pada saat kontrak ditutup (ada beberapa 

negara dan konvensi internasional yang tidak memberlakukan larangan ini);  

Freedom of contract 

Party autonomy 
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- Larangan melakukan pilihan hukum ke arah suatu sistem hukum yang sama sekali tidak 

memiliki kaitan nyata dengan kontrak atau transaksi yang dibuat oleh para pihak (ada 

negara yang tidak memberlakukan larangan ini;  

- Kewajiban untuk melakukan pilihan hukum ke arah suatu sistem hukum nasional suatu 

negara tertentu atau ke arah konvensi-konvensi internasional dan tidak ke arah kaidah-

kaidah hukum transnasional atau prinsip-prinsip perdagangan internasional; dan 

- Pilihan hukum harus jelas diarahkan pada suatu sistem hukum nasional tertentu. Pilihan 

hukum yang tidak bermakna tidak dapat diakui sebagai pilihan hukum yang sah. 

 

Die Charakteristiche Leistung Theorie/The Most Characteristic Connection  

Sistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi yang khas dalam suatu jenis/ 

bentuk kontrak tertentu. 
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BAB VIII 

Arbitrase 

 

Pasal 1 Konvensi Den Haag 

“Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara-cara 

damai sedemikian rupa sehingga perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan, tidak 

terancam.” 

 

Beberapa hal penting dalam arbitrase 

- Perlu adanya persetujuan dari para pihak dalam setiap proses arbitrase; dan 

- Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum, dengan cara bahwa proses untuk 

mencapai keputusannya pun harus berdasarkan hukum. 

 

Beberapa Pertimbangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 

1. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri; 

2. Proses cepat; 

3. Dilakukan secara rahasia; 

4. Bebas memilih arbiter; 

5. Diselesaikan oleh ahlinya; 

6. Merupakan putusan akhir dan mengikat; 

7. Biaya lebih murah; 

8. Bebas memilih hukum yang diberlakukan; 

9. Eksekusinya mudah; dan 

10. Tidak ada preseden. 
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Prinsip-Prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Internasional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara-cara Penyelesaian Sengketa secara Damai 

1. Negosiasi  

Negosiasi merupakan Langkah penyelesaian pertama, dimana pihak dapat mengawasi 

prosedur penyelesaian sengketa dan setiap tahap penyelesaian sengketa didasarkan pada 

kesepakatan Bersama. 

2. Pencarian Fakta  

Para pihak intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk 

meluruskan perbedaan tersebut. Campur tangan pihak lain diperlukan, biasanya para pihak 

meminta pihak ketiga yang netral untuk kegiatan pencarian fakta (Fact Finding). 

3. Cara-cara Baik  

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang berupaya mempertemukan pihak-

pihak yang bersengketa melalui perundingan. 

4. Konsiliasi  

Cara penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan dengan mediasi, komisi 

konsiliasi dibentuk oleh para pihak, untuk secara aktif, mengadakan persidangan, dan 

menetapkan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang 

bersengketa. 

 

 

Prinsip Itikad Baik 

Prinsip Larangan 
Penggunaan Kekerasan 

dalam Penyelesaian 
Sengketa 

Prinsip Kebebasan 
Memuilih Cara-Cara 

Penyelesaian Sengketa 

Prinsip Kebebasan 
Memilih Hukum dalam 
Penyelesaian Sengketa 

Prinsip Kesepakatan Para 
Pihak yang Bersengketa 
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5. Arbitrase  

Penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yang mengeluarkan 

putusan yang bersifat final dan mengikat (binding). 

6. Pengadilan internasional 

Biasanya ditempuh jika penyelesaian sengketa melalui cara-cara lainnya tidak berhasil. 
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1. Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari dua frasa yakni: Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Dalam perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum untuk mendefisikan hukum tidaklah 

mudah dan apakah hukum sama dengan norma?, apakah hukum sama dengan undang-undang? 

Dalam Bahasa Perancis Hak Asasi Manusia disebut “Droits L'Homme”, Inggris 

disebut”Human Rights”, sedangkan di Belanda Menselijke Rechten.  

 Norma adalah ukuran yang harus dipenuhi seseorang dalam hubungannya dengan orang 

lain atau sesamanya atau lingkungannya. Norma berasal dari kata Norm (Latin). Kaidah (Arab), 

Pedoman, patokan, aturan (Indonesia).  

Jenis norma: 

- Norma Adat/sosial; 

- Norma Agama; 

- Norma Moral/kesusilaan; dan 

- Norma Hukum. 

 

Ciri Norma Hukum untuk membedakan dengan norma lainnya: 

1. Norma Hukum bersifat heteronum dalam arti bahwa norma itu datangnya dari luar diri 

individu. Norma lainnya bersifat otonom karena kewajiban itu datangnya dari masing-

masing individu.  

2. Suatu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi lain, pemaksaan secara 

fisik, sedangkan norma lainnya memiliki sanksi bhatin, berupa sanksi moral dan sosial.  

3. Dalam Norma hukum sanksi pidana atau paksaan fisik lainnya dilaksanakan oleh aparat 

Negara, sedangkan sanksi norma lainnya terhadap pelanggarannya datang dari individu itu 

sendiri atau lingkungan sosialnya.  

4. Aturan hukum tertulis: merupakan kongkritisasi norma hukum yang dinyatakan dalam 

bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan norma hukum itu dapat dikenali, dipahami, 

dan diterapkan secara langsung untuk mengatur prilaku tertentu. 

 Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi di mana 

warganegara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah 

dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembang istilah Basic Rights atau Fundamental Rights 

dalam bahasa inggris dan Grond Rechten dalam bahasa belanda. Hak-hak asasi manusia 

sebagai warga Negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi 

maupun undang-undang, di Amerika Serikat berkembang istilah Civil Rights (hak-hak sipil). 

Dari terjemahan Fundamental Rights ini maka di Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan 
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UUDS 50 digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/ 1978 

Tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia. Seperti halnya 

perkembangan istilah pengertian hak asasi manusia juga berkembang atas dua pengertian dasar 

yaitu hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan 

hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut 

dan bersumber pada aturan hukum.  

Pengertian Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak alamiah (Natural Rights):  

a) Marjono Reksodiputro  

Hak Asasi Manusia adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, 

sehingga tanpa itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (inheirent dighnity). 

Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut. 

b) Ramdlon Naning  

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan 

Allah Yang Maha Kuasa. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut 

kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. 

c) Miriam Budiardjo 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya 

bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. 

Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiiikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, 

agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah 

bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-

citanya. 

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 

manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 

 

Peraturan Hukum Internasional yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia: 

a) Piagam PBB; 

b) Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia; 

c) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and 

Politic Rights) Dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya Optional Protocol to 

International Convenant on Civil and Political Rights yang juga disahkan 23 Maret 1976 

dan Second Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political 
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Rights, Aiming at the Abolotion of the Death Penalty (peniadaan hukuman mati) 30 Juni 

1990. Konvenan Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 

Tahun 2005; 

d) Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Convenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights) serta aturan pelaksanaannya yang telah diratifikasi 

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; 

e) Konvensi-konvensi Den Haag tentang Aturan Hukum Perang; dan 

f) Konvensi-konvensi Geneva tentang Aturan Perlindungan terhadap korban perang. 

 

Peraturan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Manusia yang bersifat khusus: 

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang 

Penyiksaan Dan Perlakuan Atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, Atau 

Merendahkan Martabat manusia. 1 dan 2 adalah ratifikasi terhadap instrument hukum 

internasional; 

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 

September; 

d) Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan 

menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 

2000; 

e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada 

tanggal 23 November 2000; 

f) Undang-Undang Nasional lainnya: 

- KUHP; 

- KUHAP;  

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

- Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);  

- Undang-Undang Peradilan Anak; 

- Undang-Undang Perlindungan Anak; dan 

- Undang-Undang sektoral yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. 
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Dalam Pasal 4 Ayat 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik, hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi adalah: 

a) Hak untuk hidup (Pasal 6); 

b) Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7); 

c) Hak tidak diperbudak (Pasal 8 Ayat l dan 2); 

d) Hak tidak dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi 

suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian (Pasal 11); 

e) Hak tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan tindakan atau 

tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, 

baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak boleh untuk menjatuhkan 

hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana 

tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan 

yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku haras mendapatkan keuntungan dari 

ketentuan itu. (Pasal 15 Ayat 1) (Catatan: Prinsip Hukum tidak berlaku surut persis sama 

dengan rumusan Pasal 1 Ayat 2 KUHP); 

f) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan 

penghukuman terhadap seseorang, atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak 

dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-

asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Pasal 15 Ayat 2) (Catatan: 

Bahwa prinsip ini mengandung makna setiap kejahatan harus diadili sehingga ada 

kewajiban hakim untuk tidak menolak perkara karena alasan ketiadaan hukum yang 

rnengatur masalah itu); 

g) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di manapun ia berada 

(Pasal 16); dan 

h) Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan, dan agama (Pasal 18)., 

 Semua hak-hak dalam konvenan diatas adalah hak alamiah dari manusia yang melekat 

pada manusia. Dalam hukum Indonesia hal tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditentukan dalam Pasal 

28 I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 

 Demikian juga bunyi Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999. “Hak untuk hidup, hak untuk 

tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.  Penjelasan: Yang dimaksud 

“dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau 

keadaan darurat. Yang dimaksud “oleh siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota 

masyarakat Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan 

dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan 

terhadap kemanusiaan.” 

 Konsep dasar pengertian HAM yang kedua hak asasi manusia adalah hak-hak menurut 

hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik 

secara nasional maupun internasional (Positive Rights). Dasar dari hak-hak ini adalah 

persetujuan dari yang diperintah, yaitu para warga Negara, yang tunduk kepada hak-hak itu 

dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Pengertian 

ini lebih luas dari pengertian yang pertama. Dari konsep yang kedua ini nampak hubungan 

yang sangat erat antara hukum dan HAM. Dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 menentukan kewajiban dasar dari manusia: 

a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis.(Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945. Menentukan 

pembatasan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan undang-undang. Semata mata untuk: 

……..”. 

 Jadi tidak semua hak-hak dalam hak asasi manusia bersifat absolut. Pengertian “Hak” 

dalam hak asasi manusia adalah: “Suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak 

di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau 

perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak”.Oleh karena itu hak 

mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah. Hak bukanlah kebebasan 

absolut ada pembatasannya, yakni undang-undang. Sehingga pada saat akan menggunakan 

hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan 

oleh undang-undang. Di sini fungsi hukum (undang-undang) adalah di satu sisi melindungi hak 

asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia. Dari dua konsep dasar hak asasi 
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manusia dapat dilihat bahwa konsep hak asasi manusia sebagai hak alamiah/natural rights 

dipengaruhi oleh ajaran Hukum Alam yang Rasional, sementara konsep positive rights 

dipengaruhi oleh pemikiran aliran hukum positif. 

 

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 

 Dalam sejarah manusia telah banyak kejadian di mana seseorang atau kelompok 

manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lainnya untuk 

memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya. Perlindungan dan jaminan terhadap hak-

hak manusia telah diajarkan dalam ajaran-ajaran agama di dunia, sebagai tuntutan moral baik 

dalam ajaran Hindhu, Khong Hu Cu, Budha, Injil maupun Al-Quran, yang intinya adalah 

manusia sederajad. Sayangnya dalam kenyataan manusia selalu berperang untuk menaklukan/ 

menghancurkan manusia satu dengan lainnya. Bahkan dengan kekuasaan manusia menindas 

manusia lainnya. Pemikiran tentang perjuangan HAM telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh 

Yunani, Romawi, maupun masa abad pertengahan, masa Renaisanse (pembaharuan dan 

pencerahan) sampai dewasa ini, dan tidak terlepas dari konsep hubungan Negara dengan warga 

negaranya. 

a) Pemikiran Yunani  

 Solon, tokoh Yunani abad ke 6 SM: Menganjurkan untuk diadakan perubahan dan 

pembaharuan dengan membuat UU agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian 

membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa, dan majelis rakyat yang disebut Ecelessia. 

Nampak ada pemikiran tentang trias politika pada masa ini. Socrates (470-399 SM) dan 

muridnya Plato (420-348), yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial control 

kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. 

Menurut Socrates tugas Negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para 

pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Aristoteles juga beranggapan bahwa 

Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warganegaranya supaya mereka hidup baik dan 

bahagia. Masa Yunani kuno ini telah muncul ide Negara demokrasi dan perlindungan hak-

hak warga Negara 

b) Pemikiran Romawi  

 Teori ketatanegaraannya banyak diterapkan dalam praktek ketatanegaraannya. Mereka 

melakukan kodifikasi hukum yang pertama yakni UU 12 Meja (tahun 450 SM). Tiap-tiap 

meja mengatur masalah tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan dan sebagainya. 

Tujuannya adalah kepastian hukum dalam masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan 

Romawi, melalui 4 fase, yakni masa kerajaan kecil (Negara Kota), masa Negara demokrasi 
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(masih Negara kota), masa Principati (Negara semakin luas tetapi masih ada ciri demokrasi 

dengan adanya badan perwakilan rakyat dan eksekutif sebagai mandataris dari badan 

perwakilan rakyat), dan berkembang menjadi Kekaisaran dimana raja berkuasa absolute. 

Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus (527-565 M), yang terkenal 

dengan Corpus luris Civilis yang terdiri dari empat (4) buku, yang merupakan cikal bakal 

kitab undang-undang hukum perdata (Kode Napoleon). Konsep hukum Romawi inilah yang 

kemudian dikembangkan pada masa pencerahan/pembaharuan (Renaisance). 

c) Pemikiran Theokratis  

 Pemikiran hukum yang kritis dari masa Romawi sempat tenggelam bersamaan dengan 

lahirnya masa abad Pertengahan (± abad ke 5 - 15), dengan pesatnya perkembangan agama 

Kristen dengan konsep kenegaraan dimana hukum agama Kristen menjadi hukum Negara. 

Hukum bersumber dari ratio Tuhan ( bukan ratio manusia). Di tengah masa ini yang menarik 

untuk dibahas adalah perkembangan pemikiran hukum di Inggris, karena konsep pemikiran 

hukum di Inggris merupakan cikal bakal pemikiran hukum Negara modern. Lahirnya Magna 

Charta (Perjanjian Yang Agung) , tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland, yang 

merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu. Isi Magna Charta: 

- “Dengan karunia Tuhan, bersama ini kami menyatakan bagi diri kami sendiri maupun 

bagi turunan kami selanjutnya, bahwa Gereja Inggris akan mempunyai kemerdekaan 

dan miliki hak-haknya dan kebebasannya secara lengkap dan yang tidak dapat 

dikurangi; 

- Juga kepada rakyat atau penduduk kerajaan kami yang bebas (free man) telah kami beri 

hak-hak seperti tersebut dibawah, hal mana akan berlaku untuk diri kami sendiri 

maupun keturunan kami: Baik petugas keamanan maupun petugas pajak tidak dapat 

mengambil gandum atau hewan tanpa pembayaran dengan segera dalam mata uang, 

kecuali atas kehendak yang mempunyai dan disetujui penundaan pembayaran; 

- Petugas polisi maupun jaksa tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa 

persaksian yang dapat dipercaya; 

- Tak seorangpun (free man) akan ditangkap, ditahan dan dibuang, dinyatakan tanpa 

perlindungan atau dibunuh tanpa pertimbangan dan alasan hukum / atas dasar 

hukum/undang-undang oleh Kepala Distrik. Keadilan berdasarkan hukum dan hak-hak 

tidak bisa diperjualbelikan, dan semua berhak atas itu; dan 

- Bila seseorang tanpa pertimbangan menurut hukum telah ditangkap dan ditahan, atau 

direbut hak miliknya atas tanah, hewan dan Iain-lain hak, kami akan segera 

memperbaikinya. Magna Charta ini merupakan janji sepihak oleh Raja yang pada waktu 
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itu merupakan monarchi absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi 

setiap penduduk yaitu jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang 

penguasa, jaminan hukum tidak memihak (diperjual belikan), kewajiban Negara untuk 

melakukan pemulihan bila terjadi tindak sewenang-wenang dari aparatnya. 

d) Masa Pencerahan Abad 16 Masehi 

 Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai mahluk 

berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber 

pada ratio manusia (aliran hukum alam yang rasional), dan meruntuhkan pemikiran hukum 

bersumber dari ratio tuhan (theokratis). Pemikiran ini membawa perubahan dalam 

ketatanegaraan di Eropa. Dilihat keadaan di Inggris (1628), lahiryya Petition of Rights (hak 

Petisi), dimana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada raja, baik mengenai hak-hak rakyat maupun kebijakan pemerintahan. Jawaban-

jawaban raja lebih menegaskan apa yang menjadi hak-hak dari rakyatnya. Tahun 1670 

keluar Habeas Corpus Act, sejenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan 

penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan peradilan, yang melarang melakukan 

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja. Undang-undang 

ini merupakan cikal bakal hukum acara pidana. 

 Tahun 1689 keluar Bill of Rights, yang berisi pembatasan kekuasaan raja serta 

pengakuan terhadap hak-hak rakyat antara lain:  

- Dijamin adanya kebebasan memeluk agama baik protestan maupun katolik; 

- Tidak sah pemungutan uang dan sebagainya tanpa persetujuan parlemen; 

- Hak mengajukan petisi bagi rakyat guna guna meminta kejelasan atau dilakukan 

koreksi terhadap raja oleh rakyat mengenai hal-hal yang tidak semestinya dilakukan 

oleh raja. Pemilihan parlemen harus bebas. Hak imunitet bagi anggota parlemen; 

- Parlemen harus membuat undang-undang dan juga memiliki hak amandemen terhadap 

undang-undang; dan 

- Mengenai peradilan dan hukuman yang mungkin akan dijatuhkan dan dilaksanakan, 

ditegaskan bahwa tidak boleh diadakan hukuman yang kejam dan di luar batas 

kebiasaan. 

  Tahun 1701 dikeluarkan Act Of Setlement mengatur tentang kedudukan raja dan 

lebih jauh membatasi kekuasaan raja dan memberi jaminan yang lebih baik kepada hak-

hak asasi manusia. Bahkan tahun 1832 diadakan Reform Act dan tahun 1911 Parliament 

Act yang mengatur tentang Parlemen dan akhirnya tugas raja hanya sebagai kepala 

negara. Demikianlah perkembangan sejarah hukum Inggris, yang mengakui dan 
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menjamin hak-hak warga negaranya, baik hak-hak sebagai warganegara (hak politik); 

jaminan terhadap hak milik; jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang 

dalam proses peradilan; kebebasan beragama; hak politik berupa hak pernyataan 

pendapat/ hak petisi rakyat, pemilihan yang bebas, hak kekebalan dari anggota parlemen. 

Ini terjadi dalam praktek kerajaan Inggris yang menganut sistim pemerintahan 

parlementer. 

  Keadaan nyata di Inggris inilah menjadi inspirasi bagi John Locke , yang pada 

tahun 1690 menulis bukunya “Two Treatises on Civil Government”, yang dengan konsep 

teori perjanjian masyarakatnya meletakkan dasar yang kuat dari pengakuan hak-hak asasi 

manusia. Dikatakan terjadinya Negara karena adanya perjanjian masyarakat. Sebelum 

adanya Negara (status naturalis), manusia sudah hidup dalam keadaan damai karena 

manusia merupakan makhluk berakal, setiap individu memiliki propertynya masing-

masing seperti: Hak atas nyawa, kehidupan, kemerdekaan dan kehormatan terhadap harta 

bendanya.  

  Dalam keadaan status naturalis individu harus melindungi propertinya masing-

masing. Hal ini tentu belum cukup kuat dan karena manusia mahluk berakal, dengan akal 

sehatnya yang luhur itu maka timbul hasrat untuk membentuk suatu body politic yang 

akan melindungi property mereka secara lebih seksama. Untuk itulah mereka membentuk 

Negara (body politic) melalui perjanjian. Tujuan adalah untuk melindungi property 

individu-individu/ hak-hak individu. Kemudian untuk menyelenggarakan kepentingan 

bersama maka diadakan perjanjian pemerintahan (pactum subjectionis), dengan Raja, di 

mana raja diberikan sebagian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

berkewajiban melindungi dan tidak boleh melanggar hak-hak individu, dan bila raja 

melakukan itu akan bertentangan dengan tujuan dibentuknya Negara. Dalam bukunya 

ini, John Locke meletakan konsep dasar yang kuat tentang tujuan Negara adalah untuk 

melindungi hak-hak asasi manusia. 

d) Pemikiran Negara Modern 

  Era Negara modern dimulai dari Revolusi Amerika Serikat (1774-1785) yang 

dikenal dengan perang 7 tahun, di mana koloni Inggris di benua Amerika menuntut 

kemerdekaan. Tuntutan utama adalah no taxation without Representation/ tiada 

pemajakan tanpa ada perwakilan di Parlemen Inggris. Perang kemudian diakhiri dengan 

kemenangan Jendral George Washington yang memaksa Jendral Cronwallis menyerah 

tanpa syarat. Perang kemerdekaan AS dibantu oleh musuh besar Inggris seperti Perancis, 

Spanyol dan Belanda. Belanda sempat kalah dengan Inggris yang akibatnya koloni 
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Belanda di Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (zaman Raffles). Ketatanegaraan 

Republik Amerika Serikat disusun dalam suatu konstitusi berdasarkan ajaran demokrasi 

dan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Revolusi Perancis  (1879), kemudian 

berkobar dengan semboyan Liberty, Egality et Fraternite (Kemerdekaan, persamaan dan 

persaudaraan). Pada awalnya Perancis berbentuk kerajaan dibawah pimpinan Louis ke 

XVI.  

  Karena kesulitan keuangan, raja memanggil Dewan Nasional untuk bersidang. 

Dewan Nasional terdiri dari wakil Golongan I (kaum Ningrat dan kerajaan). Golongan II 

(kaum agamawan/ gereja yang memiliki hak istimewa, dan Golongan III (wakil golongan 

pengusaha dari rakyat biasa yang memiliki wakil sekitar 42 %). Kericuhan terjadi pada 

sidang Dewan Nasional dalam menetapkan hak suara, Golongan I dan II menginginkan 

setiap golongan memiliki satu suara, sedangkan golongan III menginginkan setiap 

anggota memiliki hak satu suara. Akhirnya golongan I dan II menyetujui, sayangnya di 

luar sidang telah terlanjur terjadi kerusuhan di mana rakyat menyerbu penjara Benteng 

Bastille, yang melambangkan kecongkakan penguasa. Lahirlah Republik Perancis I, 

setelah Raja Louis ke XIV dipenggal kepalanya. Para cendikiawan golongan III 

kemudian berhasil menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang dicetuskan dalam 

Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak asasi manusia dan 

warga Negara) yang sangat terkenal.14 Tuntutannya adalah persamaan dihadapan hukum 

dan politik (generasi HAM I). 

  Ada beberapa hal pokok pada awal Negara modern. Negara hukum yang 

demokratis, yakni Negara diatur berdasarkan konstitusi (aliran konstitusionalisme) dan 

kedaulatan ada ditangan rakyat dilakukan oleh Parlemen (demokrasi perwakilan). 

Adanya pemisahan kekuasaan antara legislative dan eksekutif. Sistem ekonomi adalah 

system libralisme (Adam Smith) yang merupakan perlawanan terhadap system 

merkantilisme. Pandangan terhadap individu adalah individu yang otonum dan berdiri 

sendiri (individualisme). 

  Ada beberapa hal penting yang akan dikemukakan sehubungan dengan masalah 

ekonomi dan industri, yang berpengaruh terhadap perkembangan politik adad ke 18 ini. 

Pada awal abad ke 18 industri berkembang dengan pesat (revolusi industri 1817), dengan 

ditemukan mesin uap, mesin pemintalan benang, dan tehnologi lainnya tumbuh dengan 

subur akibat dari adanya kebebasan bereksperimen dan pengembangan dari ratio manusia 

sebagai mahluk yang berakal. Akibat perkembangan industri, juga berdampak pada 

kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hubungan internasional yang terus menegang 
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karena perebutan pasar dan koloni. Republik Perancis I menjadi morat-marit, kemudian 

dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte kembali menjadi kekaisaran. Kembali terjadi 

peperangan antara Perancis dengan Inggris, yang dikenal dengan perang Napoleon, yang 

akhirnya Perancis mengalami kekalahan (Perjanjian Versailles). Sementara dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi terutama antara 

kaum pengusaha (pemilik modal/ bourguasi) dengan kaum buruh (proletar). Akhirnya 

timbul tuntutan kaum buruh untuk persamaan di bidang social dan ekonomi, yang 

dipelopori oleh Engel dan Karl Marx dengan ajaran Manifesto Cummunisf dan terjadi 

revolusi social di Inggris 1845. Inti tuntutannya adalah persamaan di bidang sosial dan 

ekonomi (lahirnya Generasi HAM II), dengan ajaran sosialisme. 

  Ketegangan hubungan internasional yang terus menerus, menyebabkan adanya 

usaha -usaha menciptakan perdamaian di Eropa. Konferensi perdamaian I di Den Haag 

Tahun 1899, membicarakan usaha mengakhiri perang yang dihadiri 29 negara. 

Konferensi perdamaian II tahun 1907 di Den Haag dan dihadiri oleh 44 negara, dalam 

konferensi ini juga disepakati akan diadakan konferensi perdamaian III tahun 1914, tetapi 

justru meletus perang Dunia I. Perang terjadi antara blok sekutu (Inggris, Perancis, Rusia, 

Italia, Jepang, AS), melawan blok sentral (Austria, Jerman dan Turki). Blok central 

hancur dan wilayah koloninya habis. Jerman menjadi Republik, dan pecah menjadi dua 

karena pengaruh ajaran komunis. Sementara di Rusia terjadi revolusi proletar dibawah 

pimpinan Lenin. Jepang mewarisi pulau-pulau Pasifik koloni Jerman. Ditengah frustasi 

perang, timbul gerakan anti peperangan, seperti di Inggris tahun 1915 berhasil disusun 

Proposal meniadakan Perang (proposals Aviodance of War) yang dipimpin oleh Viscont 

Bryce. AS yang dipimpin oleh William H. Taft berhasil menyusun proposal League to 

Enforce Peace. 

  Konferensi Perdamaian III (1918), menawarkan kontrak damai bagi Negara-

negara yang selesai berperang. AS mengusulkan untuk membentuk suatu badan yang 

dituangkan dalam konsep Konvenan, yang kemudian menghasilkan LBB yang mula-

mula beranggotakan 28 negara sekutu ditambah 14 negara netral, kemudian bertambah 

menjadi 60 negara. Tahun 1934 Rusia dan Afganistan masuk menjadi anggota. Tahun 

1935 Jepang dan Jerman keluar dari LBB, dan tahun 1937 disusul oleh Italia.  

  Tujuan didirikan LBB adalah mengutuk dan menghindari perang. Mewajibkan 

anggota-anggotanya melangkah ketindakan perang, setelah dengan usaha yang sungguh-

sungguh berusaha menyelesaikan sengketa secara damai memelihara hubungan antara 

anggota dengan hati terbuka  dan adil; menyusun hukum internasional yang harus ditaati 
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oleh anggotanya; menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar Negara 

ditepati. 

  Perang Dunia II (1939-1945). Jerman dan Italia mulai bangkit, dan merasa 

cukup kuat untuk menguasai Eropa. September 1939 Jerman menyerbu Polandia Negara 

yang terjepit antara perbatasan Jerman dengan Rusia, 1940 Jerman menyerbu Eropa 

Utara, Norwegia, Denmark, dan Eropa barat di mana Belanda dan Perancis berhasil 

ditundukan. Inggris membantu Perancis dan AS membantu Uni Soviet, sehingga Jerman 

mengalami kekalahan. Di Pasifik perang berkobar tahun 1941-1945. 8 Desember 1941 

Jepang, mengebom Pelabuhan Pearl Harbour di Hawai. Dengan taktik perang kilat 

Jepang menguasai seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tahun 1942 

Jepang menyerbu Australia, tetapi mengalami kekalahan di laut Karang. Tentara Sekutu 

bertahan di Australia di bawah pimpinan Jendral Mac Athur. Tanggal 8 Agustus Bom 

Atom jatuh di Hiroshima dan besoknya di Nagasaki, sehingga tanggal 15 Agustus Jepang 

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di Eropa tentara Sekutu dipimpin oleh Jendral 

Eisenhower berhasil menundukkan Jerman dan Italia, tahun 1945. Akhir dari perang 

dunia II melahirkan Piagam PBB dan hak asasi manusia kemudian menempati 

kedudukan yang terhormat. Tahun 1948 berhasil dideklarasi hak asasi manusia sedunia, 

dan tahun 1976 berhasil dirumuskan konvenan hak sipil dan politik serta konvenan hak 

ekonomi, social dan budaya (generasi HAM III). Ketentuan-ketentuan internasional 

tentang peraturan perang dalam Konvensi-Konvensi Den Haag, Konvensi - Konvensi 

Roma tentang hukum internasional, konvensi-konvensi Jenewa tentang perlindungan 

korban perang juga merupakan landasan hukum penegakan hak asasi manusia. 

 

3. Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Modern 

 Dalam sejarah perkembangan ide tentang perlindungan HAM telah dijelaskan tonggak 

pemikiran Negara modern dimulai dari berdirinya Negara AS dan Republik Perancis dengan 

ciri Negara hukum yang demokratis. Negara hukum sendiri mengalami evolusi dari tipe negara 

hukum liberal ke tipe negara hukum material sejalan dengan perkembangan fungsi negara dari 

hanya penjaga malam menjadi negara kesejahteraan. 

 Bagaimana hubungan antara HAM, Negara, dan hukum yang berdampak pada 

substansi hak-hak asasi manusia. Ada 3 macam klasifikasi, yakni:  

a)  Substansi HAM pada type Negara hukum liberal (generasi HAM I)  

 Dalam Revolusi AS (1776-1783) dan Perancis (1789) tuntutan HAM lahir sebagai 

wujud perjuangan melawan kekuasaan Negara yang absolut. Tuntutan utama adalah 
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persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan (politik). Fungsi Negara yang 

tadinya berstatus positif dalam arti bahwa urusan kesejahteraan adalah urusan Negara 

dengan sistem ekonomi Merkantilisme serta status warga Negara adalah pasif, akhirnya 

“dibalik” di mana Negara berstatus negative dalam arti urusan kesejahteraan adalah urusan 

inividu dan Negara tidak boleh ikut campur dan tugas Negara hanya menjaga keamanan 

(nachtwakerstaats) dan rakyat berstatus aktif dalam arti ikut berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  Sistem ekonomi juga berubah dari sistem merkantilisme 

ke sistem laisezfaire (ekonomi pasar bebas) seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. 

Dengan demikian kekuasaan Negara sangat terbatas. Hal ini bisa dilihat dari ajaran Negara 

hukum Immanuel Kant dan Freiderich Julius Sthal. 

 Menurut Immanuel Kant, syarat suatu Negara adalah perlindungan hak asasi manusia 

dan pemisahan kekuasaan atas legislatif, eksekutif dan judikatif. Kemudian dikembangkan 

lagi oleh Freiderich Julius Sthal (Jerman), bahwa suatu Negara hukum harus memenuhi 4 

syarat yakni: 

a) Perlindungan HAM; 

b) Pemisahan kekuasaan; 

c) Segala tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang; dan 

d) Harus ada peradilan administrasi Negara yang berdiri sendiri, yang bertugas 

menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah dengan rakyat. 

 

 Ajaran negara hukum dari Freiderich Julius Sthal ini dikatakan sebagai ajaran negara 

hukum formal karena tindakan pemerintah hanya terbatas dan sesuai dengan prosedur dan 

isi undang-undang. Sering pula dijuluki sebagai: 

a) Ajaran negara hukum ideal, karena apabila tindakan pemerintah terbatas, maka hak-

hak asasi rakyat tidak dilanggar; 

b) Ajaran negara hukum liberal, karena menjamin sepenuhnya kebebasan individu; dan 

c) Ajaran negara hukum dalam arti sempit, karena pengertian hukum adalah sama 

dengan undang-undang. 

 Semangat masa ajaran negara hukum liberal didasari atas konsep individualisme, 

sehingga fungsi negara hanya sebagai penjaga malam (status negara negatif) dan status 

individu aktif. Ada 4 prinsip utama masa ini: 

a) Manusia adalah makhluk individu yang bebas; 

b) Pandangan dualisme antara individu dengan negara, di mana individulah yang utama, 

negara hanya sebagai penjaga malam; 
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c) Tuntutan yang muncul adalah persamaan kedudukan dihadapan hukum dan hak-hak 

politik, yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang bersifat Universal; dan 

d) Mewujudkan kekuasaan negara yang terbatas, negara hanya berfungsi sebagai penjaga 

malam, urusan kesejahteraan adalah urusan individu. 

 

b)  Substansi HAM pada tipe Negara hukum material (generasi HAM II), 

 Berbeda dengan tipe negara hukum formil, maka tindakan pemerintah tidak lagi 

semata-mata sesuai dengan undang-undang, melainkan negara dapat memiliki kebebasan 

bertindak (Freisermessen) asal demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Sehingga 

dalam tipe Negara Hukum Materiil, pengertian hukum menjadi lebih luas, bukan hanya 

undang-undang, melainkan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah harus 

memenuhi dua syarat yaitu: Syarat rechtmatigheid sesuai dengan atau berdasar peraturan 

dan syarat doelmatigheid yaitu berdaya dan berhasil guna demi kesejahteraan bersama / 

umum. Oleh karena itu tipe Negara Hukum Material sering disebut Negara kesejahteraan 

modern (Welfarestates). Status negara positif dan rakyat statusnya aktif. Tuntutan HAM 

pada masa kini adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tahapan 

perkembangan substansi tuntutan HAM masa ini disebut HAM generasi kedua. Setelah 

PD II adanya tuntutan Negara Koloni untuk merdeka dan lahirlah negara-negara baru yang 

menuntut pengakuan persamaan budaya. (Negara Asia-Afrika). 

 

c)  Substansi HAM abad ke 21 (generasi HAM III dan IV) 

 Titik tonggaknya adalah terbentuknya PBB, yang memiliki pengaruh positif terhadap 

pengakuan HAM. Tujuan didirikan PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan 

kesejahteraan umat manusia lewat penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (piagam 

PBB). PBB menjamin kemerdekaan setiap bangsa, sehingga negara-negara koloni 

memerdekakan diri terutama Negara Asia - Afrika termasuk Indonesia. Ada dua pengaruh 

ideologi pada masa 1945 yaitu antara Komunisme dan pengaruh barat (Liberalisme), yang 

menyebabkan pecahnya Negara Jerman, Vietnam, Korea dan berdampak pula di 

Indonesia. Sehingga konsep hubungan antara individu dan negara masih dipengaruhi oleh 

Paham Liberalisme, Komunisme, dan Integralistik (khususnya Indonesia dan Negara-

negara Asia- Afrika anggota gerakan Non-Blok). 

  Pemikiran akhir abad ke-20, merupakan sintesa antara pemikiran abad ke-18 

dan ke-19. Hal ini bisa dilihat di satu sisi: 
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a) Menjembatani hukum kodrat dengan hukum positif dengan menjadikan hak-hak kodrat 

sebagai hak-hak positif (Positif Legal Rights); 

b) Mengawinkan penekanan pada individu (yang bersifat otonom dan mandiri) dengan 

penekanan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya; dan 

c) Mengawinkan pandangan terhadap pemerintah sebagai ancaman terhadap kebebasan 

dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk 

memajukan kesejahteraan bersama. 

 Tanggal 10 Desember 1948 PBB menganut kedua materi generasi HAM I dan II ini 

dalam Universal Declaration on Human Rights yang memuat baik persamaan hak-hak 

dihadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memiliki kekuatan 

mengikat maka dibentuk konvenan antara lain: 

- Pada 23 Maret 1976 dalam Convenant International on Civil and Politic Rights 

(Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Dilengkapi dengan peraturan pelaksananya 

Optional Protocol to International Convenant on Civil and Political Rights yang juga 

disahkan 23 Maret 1976 dan Second Optional Protocol to the International Convenant 

on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolotion of the Death Penalty (peniadaan 

hukuman mati) 30 Juni 1990; dan 

- Tanggal 16 Januari 1976 dalam Convenant International on Economic, Social and 

Cultural Rights (Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). 

 

Konvensi dan deklarasi lainnya: 

a) Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 

yang lain yang kejam, tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia) dengan 

UU No.5 Tahun 1998 

b) Mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi Negara-negara: Declaration on 

Granting of Independence to colonial Country and People 14 Desember 1960 

(jaminan bebas dari penjajahan); General Assembly Resolution 1803 (XVII) of 14 

December 1962” Permanent Souvereignty Over Natural Resources (kedaulatan tiap 

Negara memelihara sumber daya alamnya; 

c) Mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak, seperti: International Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Cedaw), yang 

telah diratiflkasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984; International 

Convention on the Political Rights of Women, yang telah diratiflkasi oleh Indonesia 
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dengan UU No.68 Tahun 1958; Convention on the Rights of Child, dalam UU No. 23 

Tahun 2002 Tentang Pertindungan anak; dan 

d) Dokumen lain seperti The Vienna Declaration and Program of Action (1993) 

diratiflkasi dengan Keppres Rl No. 129 Tahun 1998 tanggal 5 Agustus 1998 Tentang 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. 

 

Produk-produk hukum PBB yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia: 

a) Badan Utama 

- Majelis Umum PBB; 

- Dewan keamanan PBB; 

- Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC); 

- Dewan Perwalian Mahkamah International; dan 

- Sekretaris Jendral. 

b) Badan Khusus 

- Organisasi Buruh Internasional (ILO); 

- Organisasi Pangan se-dunia (FAO); 

- Badan Keuangan Internasional (IMF); 

- Badan Telekomunikasi Internasional; 

- Badan Pendidikan Sosial Internasional ( UNESCO);  

- Badan Kesehatan Dunia (WHO); dan 

- Uni Pos se-Dunia. 

c) Generasi Hak Asasi Manusia IV (Afrika) 

 Substansi tuntutan HAM kemudian berkembang pemikiran baru yakni: adanya 

tuntutan bagi jaminan terhadap hak-hak solidaritas termasuk hak atas pembangunan 

dan lingkungan hidup yang sehat. Majelis Para Kepala Negara dan Pemerintah dari 

Organisasi Persatuan Afiika (OAU) tahun 1981 memproklamirkan piagam yang 

dikenal dengan Banjul Charter on Human and People Rights, yang kemudian 

disahkan tahun 1986 menjadi Piagam Afrika mengenai hak hak manusia dan hak 

Rakyat Afrika. Ciri khas dari piagam ini adalah: pengakuan terhadap hak-hak kolektif. 

Piagam ini memandang bahwa: hak-hak pribadi dan hak-hak rakyat adalah dua hal 

yang saling berkaitan. Ciri lain yang khas adalah dimasukkannya hak-hak atas 

pembangunan, kewajiban individu dan ketentuan yang membatasi hak-hak yang lebih 

luas. Isu lingkungan hidup sebagai subjek hukum diperkenalkan. 
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Di kawasan Asia belum ada kesepakatan khusus tentang HAM Konsep 

hubungan antara individu sebagaian besar bersifat intergralistik, dan pandangan 

terhadap HAMadalah bersifat theocentris, yakni adanya keyakinan Tuhanlah sebagai 

pelaku utama di dunia yang menciptakan manusia, alam dan segala isinya, sehingga 

manusia dalam hidup ini harus bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan. Sementara 

pandangan individualisme barat menempatkan manusia sebagai pelaku utama di dunia 

ini (anthrocentris). HAM berlaku secara universal dan mengakui pula asas relativisme 

budaya yang mengakui perbedaan budaya negara-negara di dunia, dengan jaminan 

perlindungan terhadap kelompok-kelompok budaya kaum minoritas. Pasal 27 

Konvenan hak sipil dan politik menentukan: “Di Negara-negara yang memiliki 

kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang 

tergolong kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam 

masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati 

budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau 

menggunakan bahasa mereka sendiri”. Asas relativisme budaya ini sering kali sebagai 

alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu PBB 

menegaskan larangan diskriminasi terhadap perempuan secara khusus. 

Untuk melihat hubungan antara Negara dengan warganegara menurut teori 

status (Status Theorie) Jellinek ada 4 macam status yakni : Status Negara ada 2 yakni 

status negatif dan status positif, sementara status warga Negara ada status aktif dan 

status pasif.  

- Status Negatif: Bahwa negara tidak boleh menganggu Hak Asasi Manusia atau Hak 

Kewarganegaraannya; 

- Status Positif: Bahwa Negara berkewajiban mendapatkan hal-hal yang konkrit bagi 

kemakmuran rakyatnya; 

- Status Aktif: Bahwa warga Negara berhak ikut aktif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk merumuskan kebijakan Negara; dan 

- Status Pasif: Warga Negara berkewajiban taat dan tunduk terhadap perintahprintah 

dari Negara 
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4. Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Internasional 

 Pemisahan oleh PBB terhadap HAM dalam dua konvenan mempertimbangkan manfaat 

praktis terutama implementasi HAM pada Negara-negara penandatangan. ICCPR 

dimaksudkan bersifat universal yang memberi kewajiban yang bersifat mutlak kepada Negara 

(Lihat pada janji Negara). Untuk itu diperlukan mekanisme internasional yang dapat 

memaksakan agar hak-hak itu dapat dijamin. Sedangkan implementasi ICESCR tidak bisa 

dipaksakan bersifat mutlak karena sangat tergantung pada sumber daya ekonomi yang dimiliki 

oleh Negara-negara tidak sama, tetapi Negara penandatangan berkewajiban mewujudkannya 

secara progresif. Pada prinsipnya hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi sosial 

dan budaya dimaksudkan bersifat universal, tetapi teknis penegakkannya serta mekanismenya 

agak berbeda. 

 Mekanisme mempertahankan HAM (Hak sipil dan politik) secara internasional adalah 

sebagai berikut: 

- Individu/kelompok/Negara dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi HAM 

internasional, dengan identitas lengkap (tidak anonim) secara tertulis; 

- Komisi HAM Internasional akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memperhatikan 

isi pengaduan tersebut. Pengaduan ini akan ditindaklanjuti dengan syarat: bahwa kasus 

tersebut tidak sedang diadili oleh Mahkamah Internasional atau sedang diproses lewat 

pengadilan Nasional, atau bahwa kasus tersebut telah melalui proses peradilan / upaya 

hukum terakhir di Negara tersebut (Pasal 5 Ayat 2 Optional Protokol to CPR). Bila 

dianggap perlu Komisi HAM Internasional dapat melakukan investigasi atas kebenaran 

laporan tersebut; 

- Komisi HAM Internasional selanjutnya menyampaikan isi laporan tersebut kepada Negara 

tertuduh melakukan pelanggaran HAM. Dalam waktu 6 bulan Negara yang diadukan harus 

memberi keterangan/pernyataan tertulis kepada Komisi HAM Internasional, dengan 

menjelaskan masalahnya beserta upaya penyelesaiannya (jika ada) yang telah ditempuh 

Negara tersebut (Pasal 4 Optional Protokol); 

- Komisi HAM kemudian akan menyampaikan sikap dan pandangannya kepada negara 

tertuduh dan kepada pelapor. Kemudian Komisi HAM Internasional akan menyampaikan 

hasil kerja kepada majelis umum PBB, melalui ECOSOC sesuai dengan Pasal 4 CCPR; 

- PBB akan menentukan sikap terhadap pelanggaran tersebut, termasuk menjatuhkan 

sanksi-sanksi kepada Negara; bisa berupa penundaan bantuan, embargo ekonomi, tindakan 

militer dan sebagainya tergantung kasusnya. Atau membawa kasus itu ke ICC untuk 

kejahatan HAM Berat (Statuta Roma 1998); dan 
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- Selain mekanisme di atas, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di luar CCPR, disediakan 

prosedur tertentu oleh ECOSOC yang dikenal dengan prosedur 1503 yaitu resolusi 

ECOSOC No. 1503 (XLVIII), untuk perlindungan terhadap diskriminasi minoritas. Surat 

pengaduan individu dikirim ke Komisi HAM dan Sub Komisi Tentang Pencegahan 

Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Jika keadaan cukup serius Komisi HAM dapat 

memerintahkan penyelidikan (yang dilakukan oleh para ahli yang indipenden dan 

objektif). Berdasarkan informasi yang diterima Komisi HAM akan menyerukan kepada 

Negara yang diadukan tersebut untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. 

 Bagi Negara-Negara Eropa dan Amerika, untuk kasus pelanggaran HAM dapat 

dilakukan melalui mekanisme regional, karena mereka telah memiliki perjanjian bersama 

untuk melaksanakan HAM secara regional. Sedangkan bagi Indonesia maupun Negara Asia 

lainnya yang belum memiliki kerjasama regional, sehingga kasusnya langsung ditangani 

melalui mekanisme Internasional. Dari mekanisme penegakan yang ditentukan dalam ICCPR, 

maka dapat dilihat bahwa hak sipil dan politik adalah bersifat universal. Sementara untuk 

mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya bagi Negara-negara dianjurkan 

untuk mewujudkan hak-hak itu sesuai dengan kondisi dan situasi tiap-tiap Negara. Negara-

negara penandatangan dan anggota PBB lainnya berkewajiban memberi laporan 

perkembangan HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam bentuk Progress Report setiap tahun 

sekali kepada ECOSOC. UDHR dan kedua Kovenan di atas merupakan hukum dasar HAM, 

yang wajib diimplementasikan oleh Negara-negara, khusus untuk ICCPR mengikat semua 

Negara di dunia, baik yang belum meratifikasi, maupun Negara bukan anggota PBB, jadi 

berlaku universal. Implementasi HAM (UDHR dan kedua Kovenan) ditindak lanjuti dan 

dilaksanakan dengan konvensi-konvensi internasional lainnya di segala bidang kehidupan, 

termasuk di bidang bisnis internasional.  

 Pengalaman Internasional dalam penegakan hak sipil dan politik dapat dilihat dari kasus 

berikut ini: 

a) Kasus Nuremberg atau Jerman – Tokyo seusai Perang Dunia II 

Dikenal dengan nama Pengadilan Militer Internasional yang dibentuk oleh Negara-negara 

sekutu pemenang perang dalam PD II, untuk mengadili pemimpin Nazi Jerman (1945-

1946). Didakwa melakukan: 

- Kejahatan perang ( War Crimes) 

- Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against Humanity)  

- Kejahatan terhadap perdamaian dalam bentuk agresi (Crimes against Peace).  
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Sebagai Negara kalah perang maka Jerman terpaksa harus menerima Jurisdiksi Mahkamah 

Militer International. Sampai tahun 1974 ada sejumlah 4000 kasus kejahatan. Demikian juga 

terhadap Jepang hal yang sama dibentuk di Tokyo. 

b) PBB mendirikan Mahkamah Hak Asasi Manusia di Rwanda dan di negara bekas jajahan 

Yugoslavia (1990) 

Dasar-dasar hukum yang digunakan: 

- Konvensi Jenewa 1949 mengenai keadaan perang ada 4 macam: perlakuan terhadap 

tawanan perang, perlakuan tentara yang sakit, penjara / tahanan saat perang, 

perlindungan orang-orang sipil dalam keadaan perang. 

- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocida, 9 Desember 

1926. 

- Konvensi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan lainnya: terhadap perempuan, penculikan, 

pemerasan, penghilangan orang-orang yang ditujukan pada masyarakat sipil. 

c) Timor Timur 

Latar belakang terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia pada hakekatnya didasarkan 

atas kewajiban internasional yang harus dipikul Indonesia sehubungan dengan kasus 

kerusuhan di Timor Timur pasca jajak pendapat. Kerusuhan tsb membuat Komisaris Tinggi 

PBB Urusan HAM mendesak DK PBB mengirim pasukan perdamaiannya, jika Indonesia 

tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keamanan rakyat Timor Timur. 

Kemudian DK PBB melalui Resolusi No. 1264 Tahun 1999 meminta kepada Pemerintah 

Indonesia mengadili para pelangaran HAM Berat yang terjadi di Timor Timur. 

Isi Resolusi DK PBB No. 1264 Tahun 1999 antara lain: 

- Dewan Keamanan merasa sangat prihatin atas memburuknya situasi keamanan di 

Timor Timur; 

- Mendesak agar orang-orang yang melakukan kekerasan-kekerasan itu memikul 

tanggung jawab; dan 

- Mengutuk semua tindak kekerasan di Timor Timur dan minta kepada Pemerintah 

Indonesia agar mereka yang bertanggungjawab terhadap kekerasan tersebut dibawa ke 

pengadilan.  

 Resolusi ini mengikat Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB, di 

mana Indonesia menjadi anggota PBB tahun 1950. Pasal 25 Piagam PBB, jo Pasal 2(6) dan 

Pasal 49: menentukan semua Negara di dunia baik anggota maupun bukan anggota PBB, terikat 

secara hukum melaksanakan keputusan-keputusan DK PBB. Jika Keputusan ini tidak 

dilaksanakan, DK PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada Negara tersebut, dari penangguhan 
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hak-hak istimewanya sebagai anggota PBB ( Pasal 5); mengeluarkan dari keanggotaan PBB 

(Pasal 6); Sanksi Ekonomi (Pasal 41); dan yang paling buruk DK PBB dapat memaksa dengan 

cara apapun sampai pada serangan militer (Pasal 42). 

 

5. Universalisme dan Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia 

 Universalisme yaitu hak asasi untuk semua karena hak asasi manusia adalah hak yang 

dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Menuntut adanya perlakuan yang setara bagi semua 

manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, gender dan agama. Relativisme budaya 

mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disandikan 

tergantung pada konteks budaya. gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara 

berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. tidak ada ide  hak asasi manusia 

lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan 

untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain. 

Kritik terhadap Relativisme budaya: 

- Penelitian tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa pandangan relatifisme 

tidak dapat dipertahankan; 

- Para relatifis umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; 

- Perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan  sebagai  sistem yang tertutup; 

dan 

- Hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang 

memiliki kekuatan memaksa (peremptory norm). Relativisme budaya sebenarnya lebih 

berdimensi politik daripada  dimensi budaya. Jikalaupun dimensi budaya yang berperan, 

namun budaya yang dimaksud hanyalah budaya yang berdasarkan kalkulasi politik 

bisa menguntungkan. 

 

Kritik terhadap Universalisme budaya: 

 Perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk arogansi atau 

penjajahan budaya (cultural imperialism) dari bangsa Barat. Universalisme adalah merusak 

keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (cultural hegemonisation) menuju satu 

dunia modern. Argumentasi  yang mengedepankan Asian Value. 

- Hak Ekosob tidak diperlukan karena pasar kapitalis sdh cukup menjamin keadilan sosial 

sepanjang kepemilikan pribadi dilindungi, kontrak dihormati, ada kompetisi dilakukan 

secara fair (kapitalisme radikal); 
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- Masyarakat tradisional harus dibolehkan melanggar HAM jika bertentangan dengan tradisi 

mereka (tradisionalisme); 

- Ide kebebasan dan hak asasi manusia telah merusak moral, kerusakan perempuan, hak kaum 

LGBT, dan kehancuran keluarga (konservatisme reaksioner); 

- Hak asasi manusia yang paling penting adalah bebas dari kontrol negara Barat dan 

perusahaan MNC (kolektivisme kiri); dan 

- Hak asasi manusia hanya dimiliki oleh kelompok sosial yang tinggi atau memiliki status 

dominan (status radicalism). 

 

Implikasi Kontradiksi Relativisme Budaya dan Universalisme terhadap Perlindungan Hak 

Asasi Manusia di Indonesia: 

- Bagaimana kecenderungan pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap 

perkara yang berdimensi hak asasi manusia? 

- Studi kasus terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang 

berdimensi hak Asasi Manusia 

- Paradigma yang cenderung digunakan Mahkamah Konstitusi 

 

Kecenderungan Paradigma 

 Mahkamah Konstitusi tidak terlalu tegas menggunakan paradigma relatifisme budaya, 

namun selalu menggunakan alasan budaya untuk  melegitimasi  putusannya. Paradigma 

relativisme budaya cenderung dominan baik pada level peraturan perundang-undangan 

maupun pada putusan Mahkamah  konstitusi. Perdebatan yang bersifat filosofis ini akan terus 

berkembang dan memberi makna tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia dan di dunia. 

 

6. Sistem Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional 

Instrumen umum Hak Asasi Manusia: 

a. UDHR (Universal Declaration of Human Right) 

 Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 

melalui resolusi 217 A (III). Setiap 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi 

Manusia (HAM). Hal ini tidak lepas dari pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Universal Declaration of 

Human Rights adalah pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang 

terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini menyerukan kepada seluruh bangsa dunia untuk 

menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing. Deklarasi 
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Universal HAM merupakan respons atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM 

dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II dari tahun 1939 hingga 1945. Sepanjang 

sejarah manusia, selalu ada penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama 

manusia. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya DUHAM. 

 

Isi dari UDHR (Universal Declaration of Human Right): 

- Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama.  

- Pasal 2: Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua.  

- Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasa, dan keselamatan.  

- Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak. 

- Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. 

- Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum.  

- Pasal 7: Semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum.  

- Pasal 8: Setiap orang berhak atas perlindungan hukum.  

- Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang.  

- Pasal 10: Setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka.  

- Pasal 11: Semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah  

- Pasal 12: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. 

- Pasal 13: Setiap orang berhak berdiam dan berpindah tempat. 

- Pasal 14: Semua orang berhak mendapatkan perlindungan.  

- Pasal 15: Setiap orang berhal atas kewarganegaraan.  

- Pasal 16: Laki-laki dan Perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk 

keluarga.  

- Pasal 17: Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama.  

- Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama.  

- Pasal 19: Setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat.  

- Pasal 20: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat.  

- Pasal 21: Setiap orang berhal ikut serta dalam pemerintahan negaranya.  

- Pasal 22: Setiap orang berhak atas jaminan sosial.  

- Pasal 23: Setiap orang berhak atas pekerjaan.  

- Pasal 24: Setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan.  

- Pasal 25: Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai.  

- Pasal 26: Setiap orang berhak memperoleh pendidikan.  

- Pasal 27: Setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.  
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- Pasal 28: Setiap orang berhal atas suatu tatanan nasional dan internasional.  

- Pasal 29: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap 

undang-undang, yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan.  

- Pasal 30: Tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak 

hak dan kebebasan orang lain. 

 

b. ICCPR (International Convenant Civil and Politic Right) dan ICESPR (International 

Convenant Economic, Social and Politic Right) 

 ICCPR dilaksanakan dalam perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh MU 

PBB berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini 

mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, 

termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan 

berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak 

berpihak.  ICESPR dalam hal ini negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen 

untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu dan wilayah perwalian dan 

wilayah yang tidak memerintah sendiri Perjanjian ini terdiri dari 5 bagian dan 31 pasal. 

 Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama 

dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (bahasa 

Inggris: Covenant on Economic, Social and Cultural Rights disingkat ICESCR) 

dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (bahasa Inggris: the Universal Declaration of 

Human Rights disingkat UDHR). Pelaksanaan perjanjian ini diawasi oleh Komite Hak 

Asasi Manusia PBB (badan yang terpisah dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB). Badan ini 

secara berkala meninjau laporan dari negara anggota mengenai proses penerapan hak-hak 

yang terkandung di dalam kovenan ini. Negara-negara harus memberikan laporan satu tahun 

setelah menjadi negara anggota dan apabila diminta oleh Komite (biasanya setiap empat 

tahun). Komite ini berkumpul di Jenewa dan mengadakan tiga sesi setiap tahunnya. ICCPR 

bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang 

tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara 

hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut 

terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. (Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005). 
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Perbedaan Hak Sipil Dan Politik 

Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari 

keberadaan seorang manusia. Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat 

di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam 

keadaan apapun. 

  

Hak-hak Sipil dan Politik: 

- Hak hidup 

- Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi 

- Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa 

- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi 

- Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah 

- Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum 

- Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama 

- Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi 

- Hak untuk berkumpul dan berserikat 

- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan 

 

Optional Protocol: 

- Protocol I 

Protokol Opsional I terdiri dari Pembukaan dan 14 (empat belas) Pasal. Isi dalam 

Protokol ini lebih menjelaskan tentang kewenangan dan bentuk mekanisme 

pengawasan atas penerapan ICCPR di Negara Negara Pihak serta prosedur pengaduan 

korban pelanggaran HAM kepada Human Rights Committee yang berjumlah 18 orang 

dari Negara Pihak Kovenan. Namun karena sifatnya opsional maka Negara pihak bebas 

untuk menjadi pihak atau tidak menjadi pihak dalam protokol, untuk Negara Indonesia 

sendiri tidak menjadi Pihak dalam Protokol ini. 

- Protocol II 

Opsional Protokol ini dibuat pada 15 Desember 1989 yang diadopsi Majelis Umum 

PBB melalui resolusi 44/128 dengan tujuan untuk penghapusan hukuman mati di bawah 

juridiksi hukum suatu Negara Pihak. Dalam Protokol ini dijelaskan bahwa Negara 

Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil semua upaya yang diperlukan untuk 

menghapus hukuman mati dibawah yuridiksinya. Karena hukuman mati dinilai 
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bertentangan dengan norma-norma yang terkandum dalam DUHAM dan ICCPR serta 

menghambat pemajuan pemenuhan hak hidup. 

 

7. ICCPR (International Convenant Civil and Politic Right) 

a. Bagian Mukadimah 

- Tanggung jawab untuk memajukan hak-hak pengakuan terhadap prinsip-prinsip 

dalam pernyataan HAM; 

- Mengakui cita-cita manusia yang bebas menikmati kebebasan sipil dan politik, bebas 

dari ketakutan dan kemiskinan dengan menciptakan kondisi di mana setiap orang 

dapat menikmati hak-hak sipil politik, ekonomi, social dan budaya. 

- Menimbang bahwa berdasarkan piagam PBB bahwa Negara wajib untuk memajukan 

dan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia; 

- Menyadari bahwa Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memajukan 

hak asasi dalam konvenan ini. 

b.  Bagian I: Hak dan Kewajiban Setiap Bangsa  

 (Pasal 1) 

- Hak untuk menentukan nasib sendiri bebas menentukan status politik, bebas mengejar 

kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya; 

- Hak untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dengan tetap 

menghormati kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional 

berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, dan hukum internasional. Tidak 

dibenarkan merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya 

sendiri; 

- Juga kewajiban bagi Negara-negara yang memegang Perwalian. 

c. Bagian II: Jani Negara Peratifikasi  

(Pasal 2) 

- Janji untuk menghormati dan menjamin hak-hak dalam wilayah hukumnya dengan 

prinsip non diskriminasi; 

- Janji melaksanakan dan memuatnya dalam konstitusi, UU dan kebijakan lainnya; 

- Janji melaksanakan penegakkannya lewat badan peradilan dan eksekusi. 

(Pasal 3) 

- Janji untuk menjamin prinsip non diskriminasi gender.  
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d. Keadaan darurat 

(Pasal 4) 

- Pengurangan kewajiban Negara dalam keadaan darurat dan tidak mengandung 

tindakan yang bersifat diskriminatif; 

- Hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable) dalam keadaan apapun seperti 

tercantum dalam pasal-pasal: Pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2),11,15,16 dan 18; 

- Setiap pengurangan hak-hak diluar angka 2, harus dilakukan pemberitahuan dan 

alasan-alasan, kapan mulai dan berakhir. 

e. Larangan bagi Negara Peratifikasi 

(Pasal 5) 

- Larangan bagi Negara, kelompok atau perorangan dengan alasan kebebasan yang 

diberikan oleh konvenan untuk membatasi hak-hak yang dimuat dalam konvenan ini; 

- Larangan bagi Negara untuk mengakui dalam peraturan hukum, ataupun kebiasaan 

untuk mengatur dan membatasi hak-hak yang dijamin dan konvenan ini, dengan 

alasan konvenan tidak mengatur atau mengakui hak-hak tersebut atau mengakuinya 

sebagai hak yang lebih rendah sifatnya. 

f. Bagian III: Hak-hak Asasi Manusia 

- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk terutama dalam kasus 

penangkapan, penahanan dalam proses acara pidana. (Pasal 9); 

- Perlakuan dalam penangkapan, penahanan, perlakuan bagi narapidana. (Pasal 10); 

- Tidak seorangpun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk 

memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian. (Pasal 11); 

- Kebebasan bergerak dan memilih bertempat tinggal. (Pasal 12); 

- Deportasi harus dengan dasar hukum yang jelas. (Pasal 13); 

- Kedudukan yang sama dihadapan hukum, antara lain pengadilan yang terbuka untuk 

umum, perkecualiannya, asas praduga tidak bersalah, hak membela diri dan 

memperoleh bantuan hukum, hak untuk banding dan peninjauan kembali, hak untuk 

memperoleh rehabilitasi dan atau ganti rugi bila ada kesalahan dalam proses peradilan. 

(Pasal 14); 

- Prinsip nebis in idem. (Pasal 14); 

- Prinsip UU tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terpidana. (Pasal 15); 

- Prinsip setiap kejahatan harus dihukum (ada hubungannya dengan kewajiban hakim 

menemukan hukum dan tidak boleh menolak perkara karena alasan tidak ada hukum 

yang mengatur). (Pasal 15); 
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- Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimanapun ia berada. (Pasal 16); 

- Larangan mengganggu privacy seseorang. (Pasal 17); 

- Kebebasan berpikir, memiliki keyakinan agama dan beribadah. (Pasal 18); 

- Kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, mencari dan memperoleh informasi 

dengan memperhatikan juga kewajiban khusus dalam menggunakan hak-hak. (Pasal 

19); 

- Setiap propaganda untuk perang dilarang oleh hukum. (Pasal 20); 

- Setiap tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama 

yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, 

harus dilarang oleh hukum. (Pasal 20); 

- Hak untuk berkumpul secara damai. Pembatasan hanya dimungkinkan dengan 

pertimbangan keamanan nasional, keselamatan publik, atau ketertiban umum, 

kesehatan atau moral umum, perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain. 

(Pasal 21); 

- Kebebasan berserikat, termasuk membentuk serikat kerja harus dijamin. keamanan 

nasional, keselamatan publik, atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, 

perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain. (Pasal 22); 

- Pembatasan oleh hukum atas pertimbangan keamanan nasional, keselamatan publik, 

atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, perlindungan atas hak-hak dan 

kebebasan orang lain (Pasal 22); 

- Pembatasan oleh hukum tidak boleh bertentangan dengan Konvensi ILO yang 

memberikan jaminan hak-hak untuk itu. (Pasal 22); 

- Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar, dan 

berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara. (Pasal 23); 

- Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan berkeluarga 

haras diakui. (Pasal 23); 

- Hak anak-anak (Pasal 24); 

- Hak partisipasi politik (Pasal 25); 

- persamaan kedudukan dihadapan hukum (Pasal 26); dan 

- Perlindungan terhadap kelompok Minoritas (Pasal 27). 

 

8. Kewajiban Negara 

Kewajiban negara dalam ICCPR bersifat Negative Obligation sedangkan dalam ICESPR 

bersifat Positive Obligation. 
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- Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak 

yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan 

tunduk pada wilayah hukumnya, tapa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, 

kekayaan, kelahiran atau status lainnya. (ICCPR Pasal 2 Ayat (1)). 

- Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri 

maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan 

ekonomi dan sejauh dimungkinkan oleh sumber daya yang ada, guna mencapal secara 

progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan 

menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-

langkah legislatif. (ICESPR Pasal 2 Ayat (1)). 

 

Terminologi yang digunakan dalam menjabarkan kewajiban negara: 

- Positive vs negative obligations; 

- Obligations of conduct and obligations of result; 

- Respect, protect, fulfill, promote and enchance; dan 

- Immediate vs progressive obligations. 

 

Keterhubungan antara kewajiban positif dan kewajiban negatif: 

 Umumnya, hak Sipol terkait dengan kewajiban negatif dari negara, sedangkan hak 

Ekosob terkait dengan kewajiban positif dari negara. Namun, batasan antara kewajiban positif 

pada Hak Ekosob dan kewajiban negatif Hak Sipol tidak selalu dapat dipisahkan dengan jelas, 

misalnya dalam hak memperoleh pengadilan yang adil (the right to a fair trial), yang mana 

negara diwajibkan untuk menyediakan hakim, jaksa, pengacara bahkan lembaga 

pemasyarakatan. Dalam hak Ekosob juga terdapat situasi dimana negara rupanya harus pasif. 

 

9. Instrumen Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia 

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

- Universal Declaration of Human Rights, 1948; 

- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948; 

- International Convention on the Elimination AII Forms of Racial Discrimination, 1965; 

- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966; 

- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966; 

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979; 
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- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or 

Punishment, 1984; dan 

- Convention on the Rights of the Child, 1989. 

 

a. United Nation Charter 

 Tujuannya untuk mencapai kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong 

penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang, tanpa 

membedakan suku, bangsa, gender, bahasa, dan agama. 

 

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

- Hak untuk hidup; 

- Hak atas kebebasan & keamanan pribadi; 

- Hak untuk bebas dari penyiksaan; 

- Hak partisipasi politik; 

- Hak atas harta benda; 

- Hak atas perkawinan & membentuk keluarga; 

- Hak untuk bebas mengemukakan pendapat & pikiran; 

- Hak untuk memeluk agama; 

- Kebebasan untuk berkumpul & berapat; 

- Hak atas pekerjaan; 

- Hak atas kehidupan yang layak; 

- Hak atas pendidikan; dan 

- Hak untuk menikmati kebudayaan. 

 

c. Deklarasi WINA (Vienna Declaration) 

 HAM adalah universal tapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi / budaya 

lokal. Antara hak yang satu dengan hak yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Hak asasi 

manusia tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. 

 

d. Konvenan Hak Sipil dan Politik 

- Hak hidup; 

- Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; 

- Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; 

- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; 
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- Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; 

- Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

- Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama; 

- Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; 

- Hak untuk berkumpul dan berserikat; dan 

- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. 

 

e. Konvenan Genosida 

Definisi "GENOSIDA" berdasarkan kovenan ini: 

Setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau 

sebagian, suatu kelompok kebangsaan, etnis, ras/agama dengan cara: 

- Membunuh anggota kelompok; 

- Menimbulkan kerusakan jasmani atau rohani anggota kelompok; 

- Memaksakan kondisi hidup yang dapat menimbulkan kerusakan fisik pada 

seluruh/sebagian kelompok; 

- Memaksakan pencegahan kelahiran pada kelompok; 

- Pemindahan paksa anak-anak; dan 

- Genosida menurut hukum internasional adalah kejahatan berat, termasuk diantaranya 

adalah: konspirasi, hasutan, percobaan. 

 

f. Kovenan Diskriminasi RAS 

 Diskriminasi RAS adalah setiap pembedaan, pengucilan, larangan atau preferensi 

berdasarkan, ras, warna kulit, asal usul, kebangsaan atau etnis, bertujuan atau berakibat 

meniadakan /mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan persamaan terhadap 

HAM dim bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan lainnya. 

Perlindungan Hak Asasi Manusia Regional: 

Sistem Eropa 

- Konvensi HAM Eropa; 

- Mekanisme Penegakan Konvensi; 

- Mahkamah Ham Eropa; 

- Piagam Sosial Eropa; dan 

- Organisasi Kemanan dan Kerjasama (OSCE). 
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Sistem Inter-Amerika 

- Piagam OAS dan Deklarasi HAM; 

- Konvensi HAM Amerika; 

- Komisi HAM Inter-Amerika; 

- Prosedur Penegakan Konvensi; dan 

- Mahkamah HAM Inter-Amerika. 

 

Sistem Afrika 

- Piagam HAM dan Hak Rakyat Afrika; dan 

- Komisi HAM Afrika. 

 

Konvenan yang diratifikasi di Indonesia: 

- Konvensi anti penyiksaan; 

- Konvensi diskriminasi rasial; 

- Konvensi hak-hak sipil dan politik; 

- Konvensi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; 

- Konvensi genosida; 

- Konvensi perbudakan; 

- Konvensi hak politik wanita; 

- Konvensi Apartheid dalam olahraga; 

- Konvensi Diskriminasi Wanita; dan 

- Konvensi Hak Anak. 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 

- Hak untuk hidup; 

- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 

- Hak mengembangkan diri; 

- Hak memperoleh keadilan; 

- Hak atas kebebasan pribadi 

- Hak atas rasa aman; 

- Hak atas kesejahteraan; 

- Hak turut serta dalam pemerintahan; 

- Hak wanita; dan 

- Hak anak. 
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10. Sifat Mengikat Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia 

 The Universal Declaration of Human Right, Declaration of Independence Amerika 

Serikat (1776) dan Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen Perancis (1789) sangat 

berpengaruh dan merupakan peletak dasar bagi perkembangan universal perjuangan hak asasi 

manusia. Kedua deklarasi ini, kemudian disusul oleh The Universal Declaration of Human 

Rights tahun 1948 menjadi contoh bagi semua negara yang hendak membangun dan 

mengembangkan diri sebagai negara demokrasi yang menghormati dan melindungi hak-hak 

asasi manusia.  

 Kejadian lain yang juga penting yang terjadi dalam perkembangan hak-hak asasi 

manusia adalah kemenangan demokrasi atas pemerintahan diktaktor dan fascistm Jerman, 

Italia, dan Jepang pada Perang Dunia ke-Il. Setelah Perang Dunia ke-Il berakhir dengan 

kemenangan berada di pihak Sekutu maka melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakatilah 

suatu Universal Declaration of Human Right di Paris pada tahun 1948. Meskipun Universal 

Declaration of Human Rights tersebut tidak otomatis mengikat bagi negara-negara yang ikut 

menadatanganinya. Diharapkan agar negara-negara anggota PBB dapat mencatumkannya 

dalam Undang-Undang Dasar masing-masing atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

Norma hukum yang terkandung di dalam UDHR dapat diberlakukan sebagai hukum domestik 

di masing-masing negara anggota. 

 Dikukuhkannya naskah Universal Declaration of Human Rights ini, ternyata tidak 

cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di semua negara, karena sifatnya yang 

hanyalah deklarasi. PBB terus berupaya mencari beberapa landasan yuridis, dengan maksud 

agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia. Akhirnya tahun 1948, PBB 

berhasil juga melahirkan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian 

tentang hak-hak ekonomi, sosial dan Budaya) dan Covenant on Civil and Political Rights 

(Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik). Kedua covenant tersebut dapat dipandang 

sebagai peraturan pelaksanaan atas naskah pokok Universal Declaration of Human Rights. 

 Apabila suatu negara sudah meratifikasikan Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan Budaya) dan Covenant on 

Civil and Political Rights (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik) ini, maka secara yuridis 

negara anggota tersebut terikat secara hukum, untuk menyesuaikan hukum nasionalnya 

(domestik) dengan prinsip-prinsip dasar HAM dalam DUHAM dan kedua kovenan tersebut. 
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11. Hak Sipil dan Politik 

 ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan 

kewenangan oleh aparatur represif negara, khususnya aparatur represif negara yang menjadi 

Negara-negara Pihak ICCPR. Hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai 

hak-hak negatif (negative rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya 

akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat minus. Tetapi apabila negara 

berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya 

akan dilanggar oleh negara. 

 Dirumuskan di bawah pengaruh konteks internasional ketika itu, yakni Perang Dingin. 

Dirumuskan dalam satu kovenan atau dua kovenan; perbedaan antara negara kapitalis dengan 

negara sosialis. Kompromina dirumuskan dalam dua kovenan, yakni ICCPR dan ICESCR. 

Disahkan pada 16 Desember 1966, efektif berlaku pada 23 Maret 1976, diratifikasi oleh 152 

Negara (Negara Pihak), Indonesia menjadi Negara Pihak pada 2005. Kovenan Hak Sipil dan 

Politik dilengkapi oleh dua Protokol Pilihan (Optional Protocol) Protokol Pilihan Pertama 

tentang Pengaduan Individual, disahkan pada 1966 dan Protokol Pilihan Kedua tentang 

Penghapusan Hukuman Mati, disahkan pada 1989. Ada 1 pembukaan dan 6 bagian, bagian I-

III (pasal 1-27) berisi tentang ketentuan umum (larangan diskriminasi, derogation, reservasi, 

dil) dan hak-hak yang dilindungi, bagian IV-VI (pasal 28-53) berisi tentang pengawasan 

internasional, prinsip-prinsip penafsiran, dan penutup. 

  

Hak-hak Sipil dan Politik yang Non-Derogable: 

- Hak atas hidup (rights to life); 

- Hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture); 

- Hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery); 

- Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); 

- Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut: 

- Hak sebagai subyek hukum;  

- Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama; serta 

- Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, 

seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran 

serius hak asasi manusia (gross violation of human rights). 
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Hak-hak sipil dan politik yang Derogable: 

- Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; 

- Hak atas berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan 

- Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, 

menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tapa memperhatikan 

batas (baik melalui lisan atau tulisan). 

 

Negara-negara Pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas 

kewajiban dalam memenuhi hak-hak yang derogable tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya 

dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat 

diskriminatif, yaitu demi: 

a. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; 

dan 

b. Menghormati hak atau kebebasan orang lain. 

 

 Ketentuan ini sebagai ketentuan yang memberikan suatu keleluasaan yang memberikan 

keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara. Untuk menghindari hal ini ICCPR 

menggariskan bahwa: 

a. Hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi "melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini; 

dan 

b. Juga diharuskan untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut 

dilakukan kepada semua Negara Pihak pada ICCPR. 

 

Kewajiban Negara: 

- Menghormati dan menjamin semua orang tapa diskriminasi menikmati hak-hak yang 

diakui dalam Kovenan; 

- Mengambil langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundangan-undangan; 

- Menjamin orang yang dilanggar haknya yang diakui Kovenan, harus mendapatkan ganti 

rugi; dan 

- Menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. 
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ICCPR Pasal 2(1) yang menyatakan, Negara-negara Pihak diwajibkan untuk: 

- Menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan 

bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa 

diskriminasi macam apa pun; 

- Kalau hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Konvenan ini belum dijamin dalam 

yurisdiksi suatu negara, maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan 

legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu 

(Pasal 2(2)); 

- Kewajiban negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICCPR ini adalah 

bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (immediately) sehingga bersifat "justiciable"; 

- Kewajiban Negara yang lainnya, yang tak kalah pentingnya, adalah kewajiban 

memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan yang 

terdapat dalam Kovenan ini secara efektif; dan 

- Sistem hukum suatu negara diharuskan mempunyai perangkat yang efektif dalam 

menangani hak-hak korban tersebut. 

 Setiap negara yang menjadi Pihak, boleh membuat "reservation" terhadap pasal-pasal 

tertentu dalam Kovenan pada saat meratifikasi. Reservasi berarti bermaksud mengurangi pada 

tingkat tertentu hak-hak yang diakui dalam Kovenan dan reservasi dianjurkan untuk dikurangi. 

Kovenan ini tidak mengandung sesuatu yang bersifat subversif yang bakal menyulitkan 

Negara-negara yang menjadiPihak pada Kovenan tersebut; termasuk ketentuan mengenal: 

- Hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) (Pasal 1); dan 

- Ketentuan mengenal kewajiban negara untuk mengizinkan kelompok minoritas (etnis, 

agama atau bahasa) untuk menikmati kebudayaan mereka, menyatakan atau 

mempraktekkan agama meraka atau menggunakan bahasan mereka sendiri" dalam 

komunitasya (Pasal 27). 

 Kovenan ini jelas ditujukan sebagai dasar untuk mensubversi integritas wilayah suatu 

negara. Karena itu, patut dipertanyakan jika masih ada negara yang menolak menjadi Negara 

Pihak dari perjanjian multilateral yang sangat penting ini. 

 

12. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

 Dirumuskan di bawah pengaruh konteks internasional ketika itu, yakni Perang Dingin, 

dirumuskan dalam satu kovenan atau dua kovenan; perbedaan antara negara kapitalis dengan 

negara sosialis, komprominya dirumuskan dalam dua kovenan, yakni ICCPR dan ICESCR. 
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Bagian dari 'International Bill of Human Rights' Disahkan PBB tahun 1966 telah diratifikasi 

oleh 143 Negara, termasuk Indonesia 

 

Latar Filosofis: 

Hak-Hak Ekonomi, a. I. hak untuk: 

- Mempunyai kekayaan dan perlindungan akan miliknya itu; 

- Memperoleh kehidupan yang layak lewat kesempatan kerja yang layak pula; 

- Memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat; dan 

- Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan untuk ikut menikmati hasil-hasilnya. 

 

Hak-Hak Sosial, a. I. hak untuk: 

- Bergaul dan berkawan dalam suatu perhimpunan; 

- Berkeluarga; 

- Bermukim dalam suatu satuan permukiman dalam suasana damai; dan 

- Diperlakukan sama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakatnya 

 

Hak-Hak Budaya, merupakan hak untuk: 

- Berbicara dalam bahasanya sendiri; 

- Memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya; 

- Memperoleh pendidikan untuk menumbuh-kembangkan bakat-bakat dalam 

kehidupannya pribadi; 

- Bermukim dalam suatu satuan permukiman dalam suasana damai; dan 

- Diperlakukan sama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakatnya. 

 

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya: 

- Hak menentukan Nasib Sendiri; 

- Hak atas pekerjaan, upah dan kebebasan berserikat; 

- Hak atas jaminan sosial; 

- Perlindungan terhadap Keluarga dan hak reproduksi; 

- Perlindungan anak-anak dan orang muda dari eksploitasi; 

- Hak atas pangan; 

- Hak bebas dari Kelaparan; 

- Reformasi sistem agraria; 

- Hak atas Kesehatan; 
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- Hak atas Perumahan 

- Hak atas Pendidikan; 

- Hak atas partisipasi dim Budaya; dan 

- Hak menikmati kemajuan ilmu, karya ilmiah, sastra atau seni. 

 

Prinsip Limburg dan Maastricht: 

 Prinsip Limburg dan Maastricht yang dikeluarkan para ahli hukum internasional 

merupakan penafsiran progresif tentang substansi Kovenan, yang arahnya meyakinkan 

masyarakat dunia, terutama negara pihak tentang Justiciability Ekosob. Penerapan sepenuhnya 

atas hak yang terdapat dalam instrumen ini tergantung pada ketentuan-ketentuan hukum dan 

upaya-upaya hukum di tingkat nasional. Eksistensil Kovenan menjadi semacam bantuan 

interpretatif pada hukum dalam neger agar diterjemahkan dan diterapkan sesuai dengan 

ketentuan instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi 

oleh Negara tersebut. 

Pedoman Maastricht: 

- Penghapusan secara formal atau penundaan UU yang penting bagi pemenuhan ekosob; 

- Pengingkaran aktif atas hak tersebut bagi individu atau kelompok tertentu: 

- Pemberlakuan UU atau kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Kovenan ini; 

- Pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik, yang berakibat tidak 

terpenuhinya hak ekosob. 

 

Act of Ommision 

- Gagal mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai yang disyaratkan Kovenan; 

- Gagal mengubah atau mencabut UU yang jelas-jelas tidak sejalan dengan Kovenan; 

- Gagal memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal ke arah pemenuhan hak-

hak dalam Kovenan; 

- Gagal memenuhi standar minimum yang ditetapkan masyarakat internasional. 

 

 Ratifikasi konvensi ekosob memperkuat hak konstitutional untuk kehidupan minimum. 

Penguatan bagi rightsholders claimholders dalam hubungan politiknya dengan negara sebagai 

duty bearers untuk menuntut tanggung jawak negara di bidang ekosob di tingkat domestik dan 

Internasional. 

 

 



 

 

134 

13. Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Konstitusional 

 Konstitusi sebagai hukum dasar mengatur seperangkat kehidupan bernegara secara 

fundamental, termasuk di dalamnya perihal jaminan HAM. 

Perdebatan diawal Perumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: 

- Interaksi dialogis yang intensif; 

- Kelompok Soekarno-Supomo: menolak karena HAM menganut paham individualisme 

dan liberalisme; 

- Kelompok ini berpandangan "integralistik"; 

- Kelompok Hatta-Yamin: mendorong karena Indonesia harus terhindar dari negara 

kekuasaan; dan 

- Kelompok ini berpandangan tanggung jawab negara. 

 

Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Indonesia: 

a. UUD 1945 (Pra-Amandemen) 

- Tidak ada istilah "HAM" secara tekstual; 

- Titik tekan masih dalam lingkup; 

- Hak Warganegara; dan 

- Secara substansial mengandung muatan HAM seperti Pembukaan dan Pasal 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, dan 34. 

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 

- Tidak ditemukan kata "HAM" kecuali dengan menggunakan frasa 

"setiap/segala/sekalian orang/siapa pun/tiada seorang pun, setiap warga D negara" dan 

berbagai kalimat yang menunjukkan adanya "kewajiban asasi manusia dan negara"; 

- Terdapat 35 pasal dari 197 pasal (18%) yang mengatur HAM; 

- Bab I Bagian 5 tentang Hak-hak dan Kebebasan-Kebebasan dasar Manusia; dan 

- Pasal-pasal HAM mengadopsi ketentuan HAM dalam DUHAM Tahun 1948. 

c. UUDS 1950 

- Terdiri dari 6 Bab dan 146 Pasal; 

- Terdapat 38 pasal dari 146 pasal (28%) yang mengatur HAM; 

- Sekalipun ketentuan tentang HAM secara umum memiliki kesamaan dengan 

Konstitusi RIS Tahun 1949, namun UUDS 1950 dinilai memiliki penajaman konsep 

HAM secara sistematis; dan 

- Terobosan besar dalam jaminan terhadap HAM. 
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d. Pandangan Terhadap RIS dan UUDS 1950 

- "KRIS 1949 dan UUDS 1950 adalah satu-satunya dari sekian banyak konstitusi di 

dunia yang berhasil mengadopsi muatan; 

- DUHAM ke dalam sebuah konstitusi." (Yamin, 1982: 86); dan 

- The 1949 Constitution constitutes historical evidence of a commitmen to human 

rights, and follows the revival of interest in human rights concerns in the West. 

e. UUD 1945 

Bentuk komitmen konstitusional pada penegakan hukum dan HAM Bab XA tentang Hak 

Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal (Pasal 28A sampai dengan 28J). 

  Konstitusionalitas HAM mengalami proses transformasi konseptual yang 

signifikan karena sangat dipengaruhi ole cara pandang dunianya.. Konstitusionalisme 

Indonesia perlu terus menerus didorong untuk secara berani dan tegas menjamin serta 

melindungi hak-hak asasi manusia yang telah memiliki landasan hukum tertinggi sebagai 

hak-hak konstitusional (constitutional rights). 

 

14. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja 

atau tidak, karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 

membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak 

mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan 

benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Hak 

Asasi manusia). 

Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (UU 39/1999 PENJELASAN PS 104): 

- Pembunuhan sewenang-wenang; 

- Penyiksaan; 

- Penghilangan Orang; dan 

- Diskriminasi Sistematis. 

Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (UU NO. 26/2000 PENGADILAN HAM) 

a. Genosida 

Perbuatan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, 

etnis, ras, atau agama: 

- Membunuh anggota kelompok;  

- Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; 

- Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan; 
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- Tindakan paksa pencegahan kelahiran pada kelompok; dan 

- Pemindahan paksa anak-anak. 

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 2000 

Perbuatan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis ditujukkan 

terhadap penduduk sipil:  

- Pembunuhan; 

- Pemusnahan; 

- Perbudakan; 

- Deportasi; 

- Pencabutan kebebasan sewenang-wenang; 

- Penyiksaan; 

- Pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya; 

- Penganiayaan atau persekusi atau penindasan; 

- Penghilangan paksa; dan 

- Apartheid. 
 

c. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (ART London Charter) 

 Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi perbuatan tidak manusiawi lainnya 

yang dilakukan terhadap penduduk sipil, dilakukan sebelum atau ketika perang 

berlangsung; meliputi persekusi terhadap penduduk sipil yang didasarkan pada alasan-

alasan politik, rasial, atau agama. 
 

d. Kejahatan menurut International Crime Court 

- Kejahatan terhadap Perdamaian;  

- Kejahatan Perang; dan 

- Kejahatan terhadap Kemanusiaan. 
 

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000: 

- Definisi ‘Pelanggaran HAM Berat’; 

- Tidak memasukan ‘Kejahatan Perang’; 

- ‘Meluas’, ‘Sistematik’, ‘diketahui’; 

- Tidak dilengkapi ‘elements of crime’; 

- Terjemahan ‘directed’: ditujukan secara langsung; 

- Tidak dicantumkan ‘perbuatan tidak manusiawi lainnya …’; 

- Terjemahan ‘persecution’: penganiayaan; dan 

- Pembatasan 180 hari.  
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 Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses untuk 

mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang 

sistematik. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data sebagai 

upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan. 

- Metode Penelitian: Mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian. 

Atau dapat diartikan juga sebagai: 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur; 

- Metodelogi Penelitian: Membahas konsep teoritik berbagai metode kelebihan atau 

kelemahan. 

Atau dapat diartikan juga sebagai 

1. Logika dari penelitian ilmiah; 

2. Studi terhadap dan teknik penelitian; dan 

3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 

Hubungan ilmu dan penelitian ialah penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, 

membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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Ciri-ciri Kegiatan Penelitian: 

- Dirancang dan diarahkan untuk memecahkan masalah tertentu; 

- Pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip dan teori-teori; 

- Bertolak pada masalah atau objek yang dapat diobservasi; 

- Menggunakan observasi dan deskripsi yang mapan; 

- Berkaitan dengan penemuan baru; dan 

- Prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional. 

 

Tahap Penelitian: 

- Persiapan; 

- Pelaksanaan; dan 

- Pelaporan. 

 

Empat hal yang harus diperhatikan peneliti dalam memilih topik penelitian: 

1. Penelitian sesuai dengan minat peneliti; 

2. Penelitian dapat dilaksanakan (kemampuan peneliti, waktu, tenaga dan dana); 

3. Tersedia faktor pendukung (data, izin); dan 

4. Hasil Penelitian akan bermanfaat. 

 

Judul/Penelitian 

1. Dirumuskan dengan singkat dan jelas; 

2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar; 

3. Menggambarkan permasalahan; 

4. Menggambarkan model penelitiannya; dan 

5. Menggambarkan hubungan variabel. 

 

Latar belakang Permasalahan 

1. Alasan-alasan yang menjelaskan latar belakang permasalahan; 

2. Fakta, data, atau pernyataan yang relevan; 

3. Pernyataan-pernyataan yang timbul sehubungan dengan fakta, data dan pernyataan; dan 

4. Kegunaan dari penelitian yang dilakukan. 
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Dalam merumuskan masalah perlu: 

- Mempunyai nilai penelitian; 

- Layak; dan 

- Sesuai dengan kualifikasi. 

 

Penelitian hukum normatif: Menekankan pada segi abstraksi 

Penelitian hukum empiris: menekankan pada segi observasi 

- Penelitian hukum normatif 

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

2. Penelitian terhadap sistematika hukum; 

3. Penelitian taraf sinkronisasi hukum; 

4. Penelitian sejarah hukum; dan 

5. Penelitian perbandingan hukum. 

- Penelitian hukum empiris 

1. Penelitian identifikasi hukum; dan 

2. Penelitian efektifitas hukum. 

 

1. Mempunyai nilai penelitian 

- Mempunyai derajat keaslian dan penting untuk diteliti; 

- Menyatakan hubungan atau komparasi antar variabel; dan 

- Dapat diuji. 

2. Layak -> tidak bertentangan dengan hukum 

- Tersedia data dan metode pengumpulannya; 

- Cukup waktu, biaya dan kemampuan peneliti; dan 

- Tidak bertentangan dengan hukum. 

3. Sesuai dengan kualifikasi peneliti 

- Menarik bagi peneliti; dan 

- Sesuai dengan Jenjang penelitiannya. 

 

Researchable problem 

- Terkandung perjuangan Pemikiran 'mental struggle' yang tidak dapat digantikan oleh 

komputer; 

- Dapatkah data dikumpulkan; dan 

- Dapatkah data tersebut diberi arti atau disimpulkan untuk menjawab problem. 
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Rumusan permasalahan: 

- Dalam bentuk kalimat tanya; 

- Spesifik dan konkrit; 

- Menggunakan bahasa yang baik dan benar; 

- Menggambarkan hubungan variabel; dan 

- Hindarkan membuat rumusan yang paling sulit untuk melakukan pengukuran dan 

pembuktian secara empiris. 

- Eksploratoris: harus sesuai dengan level yang akan dicapai; 

- Dekriptif: Menggambarkan; dan 

- Ekpslanatoris: Menjelaskan (bagian dari penelitoan tesis). 

 

Tujuan Penelitian 

Apa yang hendak dicapai dalam penelitian. 

Rumusan: 

1. Jelas 

2. Tegas 

- Dirumuskan dalam bentuk kalimat berita bukan kalimat tanya; 

- Rumusan harus sinkron dengan permasalahan; dan 

- Sesuai dengan kualifikasi penelitian. 

 

Landasan teori atau Kerangka Konseptual 

- Teori-teori yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah dan menyelesaikan 

masalah; 

- Diperoleh melalui review literatur; 

- Teori disusun dalam bentuk kerangka berfikir yang logis dan sistematis; dan 

- Teori disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian. 

 

Sumber Data Penelitian Hukum 

- Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari 

hasil pengumpulan data dengan cara- cara tertentu; 

- Data dalam penelitian hukum normatif disebut Bahan hukum; 

- Adapun yang mengatakan data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. 

Adapun bahan hukum tersebut lalah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier; dan 

- Data dalam Penelitian hukum empiris terdiri dari data primer dan sekunder. 
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Bahan hukum dalam Penelitian hukum 

A. Normatif 

1. Bahan hukum primer  

Bahan hukum yang mengikat terdiri dan peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Bahan hukum sekunder  

Memberikan penjelasan mengenal bahan hukum primer seperti, rancangan undang-

undang, hasil -hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

3. Bahan hukum tersier 

Petunjuk atau penjelasan mengenal bahwa bahan hukum Primer atau badan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan 

sebagainya. 

 

Bahan Non Hukum (Peter M. Marzuki) 

- Dalam penelitian empiris, sering terjadi kekeliruan bahwa bahan non hukum menjadi 

dominan dibandingkan dengan bahan hukum; 

- Bahan non hukum, hanya digunakan sebagai bahan pelengkap dalam penelitian hukum; 

- Bahan Non hukum harus mempunyai relevansi dengan topik Penelitian; dan 

- Akibatnya, penelitian hukum empiris bertransformasi menjadi penelitian sosial. 

 

Data dalam penelitian hukum 

Empiris 

- Data primer 

Data yang berhubungan dengan informasi-informasi yang berkata adanya realitas di 

masyarakat/berdasarkan perilaku warga masyarakat. 

Contoh: Mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya 

suatu aturan. Misal dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angker dan 

sebagainya. 

- Data sekunder 

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek 

penelitian), tetapi melalui sumber lain. Adapun data sekunder ini sama seperti dalam bahan 

hukum normatif yang terdiri dan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
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Cara Pengumpulan data 

Alat-alat untuk pengumpulan data yang lazim dikenal, antara lain:  

1. Studi Pustaka/Dokumen; 

2. Angket/Skala; 

3. Pengamatan/observasi; dan 

4. Wawancara. 

 

Macam-macam Pendekatan Penelitian Hukum 

Metode pendekatan mempunyai fungsi untuk menjawab persoalan isu hukum yang sedang 

dikaji. 

Macam macam pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari: 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach); 

2. Pendekatan Kasus (case approach); 

3. Pendekatan Historis (historical approach); 

4. Pendekatan Komparatif (comparative approach); dan 

5. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). 

 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan 

perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian 

antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu 

dengan Undang-Undang yang lain. Padal level dogmatik hukum (biasanya untuk penelitian 

sarjana ilmu hukum), untuk keperluan praktik hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). Dalam level teori dan filsafat, tidak harus 

digunanakan dikarenakan belum ada referensi yakni ketentuan Per-UU-an yang digunakan 

untuk menjawab persoalan isu hukum tersebut pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) tidak dapat digunakan dalam penelitian hukum adat. 

 

2) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap 
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putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga 

dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

 

3) Pendekatan Historis (Historical Approach) 

 Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari 

waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan 

hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan 

perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. 

 

4) Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

 Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan 

pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), 

namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh 

persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. 

 

5) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap 

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian 

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 
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A. Manusia dan Filsafat 

 Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk di dunia, salah satunya manusia. 

Manusia membutuhkan makan, bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang hingga akhirnya 

meninggal dunia. Kepemilikan tersendiri atas nama manusia dalam keberadaannya dengan 

makluk lain, terletak pada dimana manusia dibekali akal dan hati, dengannya manusia berpikir, 

bertindak dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, berbudaya dan membuat 

peradaban. Dengan kemampuan pikirnya manusia meneliti segala hal mulai dari yang ada di 

dalam dirinya dan diluar dirinya. Menurut Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah 

menyebut jenisnya yang paling dekat (dalam hal ini animal), sedangkan bagian kedua harus 

menyebut hal yang spesifik (disini rasionale: berakal budi) Berpikir adalah salah satu kekhasan 

manusia dibanding makhluk lainnya.  

 Manusia ini makhluk yang terdiri dari dua unsur besar, yaitu tubuh (raga) dan roh 

(jiwa). Tubuh manusia adalah apa yang tampak, disana terdapat semua organ dan indra yang 

dengannya manusia berproses, bertumbuh dan berkembang. Pada sisi lain manusia memiliki 

roh atau jiwa, yang tidak tampak, namun inilah sumber hidup manusia. Disinilah terdapat akal 

dan hati yang digunakan untuk berpikir dan beraksi maupun bereaksi terhadap keadaan dirinya 

dan sekitarnya. Dalam filsafat Thomas Aquinas, jiwa dan roh adalah satu kesatuan yang 

berdwifungsi. Jiwa itu menjiwai badan (anima) dan jiwa yang sama itu juga menjadi prinsip 

kegiatan khas manusiawi (roh). Jiwa dan roh adalah bagian penting dari manusia. Jiwa adalah 

penggerak utama dari tubuh. Jiwa adalah hidup itu sendiri namun jika keduanya berpisah, maka 

keduanya kehilangan fungsi. 

 Adanya manusia karena adanya akal, keberadaan akal yang membuat manusia ada. Aku 

ada karena aku berpikir, atau aku berpikir karena aku ada. Lantas apa itu akal? Sama seperti 

manusia, yang merupakan dwitunggal tubuh dan roh/jiwa dan raga. Tubuh menyediakan organ 

yang bernama otak dan jiwa menyediakan akal. Akal merupakan bagian penting dalam diri 

manusia. Akal tidak hanya berfungsi sebagai alat bertahan hidup, lebih dari itu akal berguna 

untuk mencapai kebutuhannya. Akal memiliki kebebasan mutlak dalam berpikir, hanya ketika 

pikiran itu diucapkan dengan lisan maka memiliki arti yang terbatas. Yang membatasinya 

adalah kemampuan verbal. Seperti halnya akal, hati adalah bagian non ragawi dari manusia 

dan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan akal. 

 Hati adalah tempat kemauan dan rasa dari manusia yang menilai. Lantas hubungan 

manusia dan filsafat yakni dengan bermodalkan akal dan hati manusia mulai mengamati suatu 

hal dari hasil pengamatan tersebut muncul rasa kekaguman akan sesuatu, tak jarang pula 

muncul rasa keheranan serta kebingungan tentang apa yang menjadi pengamatan manusia 
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maka dan dari sinilah muncul pertanyaan tentang sesuatu serta muncul rasa ingin mencari 

jawaban atau kebenaran dari apa yang diamati. 

 Keterlibatan manusia dengan dunia filsafat ini sudah ada sejak manusia mulai bertanya 

dan mengagumi apa arti makna sesuatu beserta asal mulanya yang di ultimate. Setelah itu, 

dengan segala cara dan upayanya. Manusia ingin memperoleh jawaban yang dirasakan paling 

sesuai dengan jiwanya walaupun jawaban itu pada akhirnya sering berada dalam kawasan 

spekulatif. Berpangkal dari pertanyaan tentang suatu fenomena yang muncul dalam kehidupan 

sehari-hari dimulailah filsafat itu. Pengalaman hidup menjadi sumber inspirasi dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Sumber-sumber pertanyaan tersebut memang terkesan sederhana, namun 

apabila diamati dengan benar dan cermat maka semua ilmu yang berasalah sari pertanyaan 

yang berkenaan dengan fenomena yang muncul dari pengalaman kehidupan. 

 

B. Filsafat Umum 

 Kata filsafat sering dipersepsi sebagai sebuah teori umum tentang sesuatu khususnya 

tentang bagaimana memperoleh pengertian yang luas tentang sesuatu tersebut. Padahal secara 

etismologi kata filsafat dan teori mempunyai pengertian yang berbeda, filsafat mempunya akar 

kata “Philo” dan “Sophia” yang berarti mencinta (pecinta) kebijaksanaan. Sedangkan teori 

berasal dari kata “theoros” yang berarti pengamatan. Filsafat meneliti sesuatu hal dan atau 

kejadian yang timbul dimulai dari kberadaan benda atau hal itu. Selanjutnya menyelidiki 

kejadian sebelum adanya benda atau kejadian itu, saat sedang terjadi dan kesudahannya. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa filsafat meneliti proses terjadinya sesuatu melalui 

dimensi sebelum, saat dan sesudah yang kesemuanya itu terjadi di dalam proses filsafat. 

 Filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama yakni ontologi, epistemologi, 

aksiologi dan moral. Ontologi (metafisika) membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, 

misalnya mengenai asalnya (sumber) dari mana saja kah pengetahuan itu diperoleh, apakah 

ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu dan bagaimanakah susunan 

pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian 

dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat nilai berkaitan dengan sesuatu. 

Sedangkan filsafat moral membahas nilai berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai 

disini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. 

 Ruang lingkup pengamatan dan penyelidikan dapat diidentikkan dengan pengalaman 

awal manusia ketika melihat, mendengar ataupun saat merasakan sesuatu. Baik itu dimulai 

secara indrawi maupun tidak. Misalnya, dengan persepsi atau imajinasi, mulai dari yang riil 

(tampak) dan yang tidak tampak (ghaib). Ketika menemukan hal untuk diselidiki yang 
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berangkat dari rasa ingin tahu akan hakikat kejadian sesuatu, maka filsafat mulai mengajukan 

pertanyaan dan untuk menjawabnya, tentu saja untuk kebenaran. Ontologi berada pada ruang 

penyelidikan atas rahasia keberadaan dan kejadian sesuatu sampai pada hakikat sesuatu atau 

menuju pada esensinya, dalam ontologi terdapat bagian penting yakni metafisika umum dan 

metafisika khusus.  

 Ruang epistemologi berperan dalam menyelidiki jalan untuk menuju kepada hakikat 

dengan menggunakan metode-metode ataupun tidak dalam mencapai suatu kebenaran atas 

sesuatu atau lebih singkatnya yakni upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran. 

Epistemology dalam filsafat terangkai pada logika, dialektika dan filsafat ilmu.  

 Ruang aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan tentang nilai. 

Aksiologi menyelidiki sikap tindak dan perbuatan manusia dalam kehidupan dari sudut 

pandang nilai dan keindahan hasil budaya dari cita rasa manusia dalam seni, yang mana 

aksiologi ini menduduki ruang untuk menyelidiki nilai dari sesuatu.  

 Teleologi terdiri dari dua kata yakni “teleo” yang artinya tujuan dan “logos” yang 

artinya ajaran. Perenungan filsafat mendapati tujuannya pada arti eksistensialisme, 

fenomenologi, nihilisme dan kesatuan tekad (ahadiat). Teleologi memiliki ruang untuk 

menyelidiki pencapaian atau tujuan dari pengetahuan atas sesuatu tersebut.  

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik pengertian bahwa filsafat merupakan hasil 

perenungan manusia sedalam-dalamnya sampai menjumpai ontologi atau keberadaan, 

epistemologi atau sumber, aksiologi atau nilai dan teleologi atau tujuan. Adapun ciri atau syarat 

filsafat, yakni:  

- Radikal atau Mendasar -    Kritis  - Mengejar Kesempurnaan 

- Replektif   -    Holistik  - Spekulatif dan Inovatif 

 

C. Filsafat Hukum 

 Menurut Carl Joachim Friedrich, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum 

karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum. Objek kajian filsafat 

hukum ada pada hukum itu sendiri. Yang mana hukum berkaitan dengan norma-norma yang 

mengatur perilaku manusia. Sementara pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada 

filsafat tingkah laku atau etika. Singkatnya filsafat hukum merupakan bagian filsafat umum 

yang mengkaji hukum secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut sebagai 

hakikat hukum atau merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara filosofis.  Pada 

hakikatnya sifat filsafat hukum berada dalam satu keutuhan, yakni: 

- Bersifat universal, artinya berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.  
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- Bersifat spekulatif, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi telah melampaui batas-

batas pengetahuan ilmiah yakni dengan membuat tekanan-tekanan yang cerdik tentang 

hal-hal yang ada di luar pengetahuan sekarang.  

- Bersifat kritis, maknanya bahwa filsafat menganalisis secara kritis konsep-konsep dan arti-

arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh ilmuan tanpa pemeriksaan secara kritis.  

- Bersifat implikatif, artinya bila suatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab maka dari 

jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan.  

- Bersifat mendasar, artinya dalam menganalisi suatu masalah kita diajak untuk berpikir 

kritis dan radikal.  

 

Filsafat hukum sendiri memiliki manfaat, yakni: 

- Manfaat ideal yakni dapat ditemui oleh orang yang menekuni filsafat hukum terutama 

terhadap pemahamannya tentang eksistensi manusia dan kemanusiaannya dalam dinamika 

kehidupan.  

- Manfaat praktis yakni dengan mengkaji filsafat hukum, dapat membuat setiap manusia 

mampu menggali, mengolah dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada 

baik yang ada di dalam diri ataupun yang terdapat di luar dirinya.  

- Manfaat riil yakni merupakan manfaat “kesaatan“ yakni manfaat mana yang mengantarkan 

manusia kepada sebuah pengertian dan bijaksana pada kebijaksanaan hidup untuk 

menerima kenyataan yang ada pada masa ini.  

 

D. Ontologi Hukum 

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ontologi berada pada ruang penyelidikan 

atas keberadaan dan kejadian sesuatu sampai pada hakikat sesuatu atau menuju pada esensinya. 

Maka dalam hal ini ontologi hukum yakni mencari tau keberadaan hukum itu sendiri. Yang 

mana ontologi hukum merupakan penelitian tentang “hakikat“ dari hukum. Mencari tahu apa 

hakikat hukum itu sama artinya dengan mencari tahu apakah hukum itu. Hakikat sama artinya 

dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu. Hakikat juga dapat berarti eksistensi atau 

keberadaan dari segala sesuatu yang mana di dalamnya terdapat substansi dan aksidensi. 

Substansi adalah sesuatu yang mendasari kualitas, sedangkan aksistensi adalah sifat tertentu 

dari substansi.  

 Bagi Aristoteles dalam mencari hakikat mengajarkan kepada kita untuk memisahkan 

substansi (yang hakikat itu) dengan aksidensinya (kuantitas, kualitas, relasi, status, waktu, 

tempat, situasi, aktivitas dan positivitas). Jika yang ditanyakan “apakah hakikat hukum?“ 
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jawabannya tentu apa yang menjadi substansi dari hukum itu dan jawabannya telah pula 

diberikan yakni norma. 

 Hakikat hukum masih terus dicari untuk menyelidiki kenyataan hukum menurut 

dasarnya yang paling mendalam (ex ultimus causis) atau hakikat tentang yang ada di balik 

hukum. Maka hakikat hukum adalah “ada“, yang mana keberadaan “ada“ berasal dari ajaran 

moral yang merujuk kepada akal dan hati. Dalam akal dihuni oleh pikiran, kemauan dan rasa. 

Keberadaan akal dan hati tersebut sifatnya terbatas. Dari pengayalan akal dan hatilah yang 

kemudian menghasilkan pedoman bagi sikap tindak untuk keperluan hidup dan kehidupan. 

Adanya “Ada“ tersebut dapat berbentuk hukum atau peraturan, yang mana hukum berasal dari 

ajaran moral yang merujuk pada akal dan hati yang kemudian menghasilkan “Pedoman“. 

Sedangkan secara ontologis peraturan berasal dari “Kesepakatan“ yang merujuk pada 

“dominasi penguasa“.  

 

Perbedaan Hukum dan Peraturan 

Hukum Peraturan 

Berasal Dari Ajaran Moral Berasal Dari Kesepakatan 

Merujuk Pada Akal Dan Hati Merujuk Pada Dominasi Penguasa 

Menghasilkan Pedoman Bagi Tingkah 

Laku 

Mengatasnamakan Kajian Moral Untuk 

Kepentingan 

Untuk Keperluan Dunia Dan Akhirat Hasilnya Rekaya Sosial 

 

E. Epitemologi Hukum 

 Dalam filsafat, epistemologi merupakan suatu bagian yang memiliki daya jelajah dalam 

lingkup mengenai bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji 

kebenarannya. Sementara dalam ranah epistemologi hukum maka ruang lingkup kajiannya 

berada pada upaya untuk menyibak tentang bagaimana pengetahuan hukum itu dapat diperoleh 

dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu dari metodologi 

hukum. Epistemologi hukum memiliki beberapa bagian, yakni:  

- Logika merupakan cabang filsafat yang khusus menyelidiki kesimpulan yang benar 

dengan premismayor atau hukum terlebih dahulu lalu disusul dengan menampilkan 

premisminor atau faktanya kemudian ditutup dengan conclusion atau kesimpulan. 

- Dialektika merupakan cabang filsafat yang mendialogkan diantara thesa/tesis dengan anti 

thesa/anti tesis lantas dari hal ini akan menghasilkan sinthesa. 
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- Filsafat ilmu yakni merupakan cabang filsafat yang khusus menyelidiki dari mana sumber 

ilmu itu, bagaimana susunan pengaturannya, serta benar atau tidak ilmu tersebut. 

 

F. Aksiologi Hukum 

 Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan tentang nilai. Aksiologi 

menyelidiki sikap tindak dan perbuatan manusia dalam kehidupan dari sudut pandang nilai dan 

keindahan hasil budaya dari cita rasa manusia dalam seni, yang mana aksiologi ini menduduki 

ruang untuk menyelidiki nilai dari sesuatu. Yang mana dalam hal ini aksiologi hukum 

merupakan ajaran nilai atau waardenleer yang berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam 

hukum, seperti persamaan dan kebebasan. 

 Pembahasan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum akan selalu 

dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum. Pengaplikasian dari nilai yang 

terkandung itu akan menurutkan kehendak yang ingin dicapai dalam hukum. Seperti urutan 

jalannya filsafat yang mengaitkan nilai baik dan buruk dalam kenyataan tindakan dengan ajaran 

moral yang berlaku dalam masyarakat. 

 Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk membuat aksiologi hukum penuh dengan 

penilaian akan sesuatu yang baik. Maka dalam pemahamannya, hukum memiliki nilai untuk 

diwujudkan dalam bentuk peraturan ketetapan dan sebagainya. Dalam hal ini aksiologi 

menentukan nilai apa yang ingin dicapai dalam suatu peraturan atau sebaliknya nilai apa yang 

mendasari terbitnya suatu ketetapan hukum, yang mana nilai ini merujuk kepada daya guna 

dan daya fungsi. Adapun nilai-nilai dalam hukum, yakni: 

- Nilai Kesamaan yakni keadaan antara manusia dimana manusia diperlakukan sama dalam 

situasi yang sama. 

- Nilai Kebebasan yakni hukum melindungi kebebasan eksistensi dan kebebasan sosial yang 

mana setiap orang bebas untuk mengurus dirinya sendiri selagi tidak mengganggu 

kepentingan pihak lain. 

- Nilai Kebersamaan yakni hukum mengatur hubungan dan solidaritas sesama.  

 

G. Teleologi Hukum 

 Teleologi memiliki ruang untuk menyelidiki pencapaian atau tujuan dari pengetahuan 

atas sesuatu tersebut. Dalam hal ini teleologi hukum memiliki tujuan yang pasti yakni keadilan 

untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan. Tujuan 

hukum adalah untuk memenuhi hukum adanya. Hukum pada manusia bertujuan membuat 
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manusia tahu akan ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya yakni manusia yang 

berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan. 

 Tujuan hukum dalam mencapai nilai-nilai yang diembannya terwujud dalam 

eksistensialisme hukum. Dalam hal hukum berarti ke-eksis-an hukum dapat dilihat pada 

keyakinan kita sebagai manusia bahwa hukum ada dan melekat pada setiap individu baik saat 

sendiri ataupun saat berinteraksi.  

 

H. Ideologi Hukum 

 Dalam filsafat hukum dikenal ada beberapa aliran atau ideologi atau mazhab yang 

berkesinambungan dengan kehidupan masyarakat, diantaranya:  

- Aliran Hukum Alam/Hukum Kodrat 

 Hakikat dari ajaran aliran hukum alam (hukum kodrat) ini memandang bahwa alam 

harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya 

kesadaran atas posisi manusia untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan 

normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolak ukur aliran hukum alam terhadap 

esensi hukum terletak pada dimana apa yang dipandang sesuai dengan kepentingan alam 

adalah kebaikan. Hakikat ini mengatur aturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan 

YME. Dalam hukum abadinya sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam ini 

bersifat kekal, abadi dan universal yang mana hal ini senantiasa pada bentuk yang tetap, 

tidak berubah-ubah untuk selama-lamanya dan di manapun.  

 Oleh karena esensi hukum menurut hukum alam adalah kepentingan alam yang berupa 

kebaikan maka jelas tolak ukurnya terletak pada moral. Tujuan hukum menurut aliran ini 

harus mengandung nilai-nilai moralitas yakni untuk menuntun masyarakat menuju 

kebajikan dan mentaati hukum karena merasa wajib secara moral sehingga dapat membuat 

masyarakat yang baik secara moral.  

Aliran hukum alam apabila didasarkan atas sumbernya maka terbagi menjadi: 

a) Aliran Hukum Alam Irrasional, yakni berpendapat bahwa hukum yang berlaku 

universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. 

b) Aliran Hukum Alam Rasional, yakni memandang bahwa sumber dari hukum yang 

universal dan abadi itu adalah rasio manusia dan terlepas dari tertib ketuhanan. 

Adapun fungsi dari keberadaan hukum alam/hukum kodrat terhadap hukum positif yakni: 

1) Fungsi Regulatif, hukum alam menjadi dasar pengaturan hukum positif; 

2) Fungsi Komplementer, hukum alam melengkapi aspek batin atau kejiwaan pada 

hukum positif; 
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3) Fungsi Korelatif, hukum alam mengeveluasi keterbatasan hukum positif; dan 

4) Fungsi Pemberian Sanksi, hukum alam menunjukan dasar penerapan sanksi. 

- Aliran Hukum Positif (Positivisme Hukum) 

 Istilah “positive” dipakai untuk memberikan maksud bahwa hukum itu ditetapkan 

dengan pasti, tegas dan nyata. Dan penggunaan istilah ini juga bermaksud untuk 

membedakan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang bersifat abstrak 

dan tidak nyata. Maka aliran ini memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara 

hukum dan moral atau antara hukum yang belaku (das sein) dan hukum yang seharusnya 

(das sollen).  

 Dalam aliran hukum positif, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran 

hukum positif ini menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ia ditetapkan oleh 

lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi bukan 

digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain ialah undang-

undang. Undang-undang menjadi salah satu sumber hukum. Teori hukum positif mengakui 

adanya norma hukum yang bertentangan dengan nilai moral, tetapi hal ini tidak 

mengurangi keabsahan norma hukum tersebut.  

 Aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis sehingga aliran ini beranggapan bahwa 

tidak ada norma hukum diluar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur 

dalam hukum tertulis.  

a) Aliran Hukum Positif Analitis, aliran ini dipelopori oleh John Austin yang 

menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi 

dalam suatu negara. Sedangkan sumber lainnya hanyalah sebagai sumber yang lebih 

rendah. Sehingga masyarakat harus mentaati peraturan yang ada sekalipun terang 

dirasakan tidak adil. 

b) Teori Hukum Murni, yakni dipelopori oleh Hans Kelsen adalah teori hukum positif 

dan bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu 

namun ia menyajikan teori penafsiran. Dalam pandangannya hukum itu dipandang 

sebagai norma yang mana berisi suruhan, perintah dan larangan.  

 

- Mazhab Utilitarianisme 

 Mazhab utilitarian ini memiliki dua pandangan para ahli yakni dari Jeremy Bentham 

dan John Stuart Miil akan tetapi pada intinya mazhab ini merupakan suatu aliran pemikiran 

hukum yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan itu 

dapat menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya bila perbuatan itu dapat menciptakan 
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terjadinya hal yang buruk, tidak bermanfaat, merugikan, maka perbuatan itu disebut tidak 

benar. Secara umum, utilitarianisme sebagai paham pemikiran yang menekankan 

kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum.  

Will Kymlicka membagi mazhab ini dalam empat varian perkembangan yakni:  

a) Utilitarianisme diartikan sebagai hedonisme kesejahteraan (walfare hedonism); 

b) Utilitas bagi keadaan mental yang tidak berorientasi hedonis (non-hedonism mental-

state utility); 

c) Pemenuhan pilihan (preference satisdaction); dan 

d) Pilihan yang berbasis informasi (informed preference). 

 

- Mazhab Sejarah 

 Friedrich Carl Von Savigny merupakan pelopor atau cikal bakal lahirnya mazhab 

sejarah, yang mana hal ini dilatar belakangi karena mazhab ini tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh hidupnya yang berada di masa gerakan romantisme, yang menamakan sejarah 

sebagai tradisi, kebiasaan dan mengembangkan filsafat hukum dari evolusi sejarah. 

Savigny berpendapat tentang konsep hukum, baginya konsep hukum itu adalah “semangat 

dari suatu bangsa” yang terdiri dari beberapa prinsip yaitu: 

a) Hukum itu lahir dari kebiasaan; 

b) Hukum itu ditemukan bukannya dibuat; 

c) Hukum itu berasal dari perasaan rakyat; 

d) Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang jenius; 

e) Hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa; dan 

f) Hukum itu tidak bisa berlaku umum dan tidak statis. 

 

Menurut Savigny, lahir, tumbuh, dan berkembangnya hukum itu dapat diidentifikasi ke 

dalam tiga nuansa yakni:  

1) Masa Permulaan, dimana hukum berada pada masa tidak mengembang dan hanya 

dijadikan simbol; 

2) Masa Berkembang, dimana hukum telah menjadi masak karena menjadi pengertian 

yang jelas; dan 

3) Masa Usia Lanjut, yang mana hukum menjadi bentuk yang tidak ada artinya, dimana 

orang tidak lagi memperhatikan isi undang-undang sebagai suatu mujarab.  
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- Aliran Sociological Jurisprudence 

 Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound, yang mana 

inti pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang 

sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses 

dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai antithesis 

adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa sociological 

jurisprudence yang mana aliran ini menekankan adanya sisi hukum dan sisi masyarakat 

secara bersamaan.  

 Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga 

kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Aliran ini 

melihat masyarakat dari pendekatan hukumnya yang salah satu rinciannya meliputi fungsi 

dari hukum terhadap masyarakat. Fungsi hukum adalah sebagai kerangka ideologis 

perubahan struktur dan kultur masyarakat.  

 Aliran ini memandang hukum sebagai kenyataan dan bukan sebagai kaidah. Hukum 

baru dapat disebut hukum jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan 

melalui paksaan fisik maupun psikologis. Bahwa pada prinsipnya aliran ini begitu 

memberi penekanan terhadap pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan 

hukum yang hidup di masyarakat. Perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan 

masyarakat menurut aliran ini geraknya dimulai dari yang irasional menuju rasional.  

 

- Aliran Pragmatic Legal Realism (Realisme Hukum) 

 Dalam pandangan aliran realisme hukum/legal realism hukum itu tidak statis dan selalu 

bergerak secara terus menerus-menerus sesuai dengan perkembangan zamannya dan 

dinamika masyarakat. Tujuan dari hukum selalu dikaitkan dengan tujuan masyarakat 

tempat hukum itu diberlakukan. Hasil renungan ini memang banyak kemiripannya dengan 

mazhab sejarah dan sociological jurisprudence, namun realisme hukum (legal realism) 

lebih bermaksud mengarah kepada apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dengan 

orang-orangnya studi yang dibangun berasal daru studi tentang hukum dan 

pelaksanaannya dan tidak berdasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional. Karena itu, 

yang dimaksudkan dengan istilah “realism” oleh kaum realisme hukum adalah kesetiaan 

pada alam, dengan mencatat kejadian apa adanya, bukan sebagaimana yang dibayangkan, 

atau sebagaimana yang diinginkan, atau sebagaimana yang dipikirkan, ataupun 

sebagaimana yang dirasakan. 
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 Adapun beberapa prinsip dasar yang digunakan oleh aliran realisme hukum dalam 

menjabarkan bahwa bukan kata-kata yang diperlukan oleh hukum melainkan fakta yakni 

sebagai berikut:  

1) Aliran realisme hukum melakukan pendekatan fungsional. Dalam hal ini hukum 

dipandang sebagai suatu institusi sosial yang utama yang juga merupakan suatu 

aktifitas yang terorganisasi. Jadi, hukum bukanlah suatu sistem norma-norma.  

2) Aliran realisme hukum juga melakukan pendekatan instrumental. Realisme adalah 

suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai maupun hasilnya.  

3) Realisme berdasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara sollen dan sein 

untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan 

observasi terhadap nilai-nilai haruslah seumum mungkin.  

4) Realisme tidak berdasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme 

bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-

orangnya.  

5) Gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum 

haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya.  
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