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KATA PENGANTAR PENERBIT 
  

“Hukum dan teknologi bersifat saling mempengaruhi  
dan saling berinteraksi…hukum difungsikan  

sebagai media untuk membatasi dan  
mengontrol perkembangan teknologi…teknologi difungsikan  

untuk mempercepat pencapaian tujuan hukum…”  
(Mahendra Putra Kurnia, 2011) 

 
 Jaman akan selalu berkembang dan berubah dari waktu ke 

waktu. Sejarah mencatat, dunia ini telah mengalami berkali-kali 
perkembangan dan perubahan, sebutlah dari jaman pra-sejarah sampai 
ke jaman super modern. Dimana dalam setiap waktunya terdapat 
peristiwa atau kejadian yang menandakan telah terjadi perubahan. Ketika 
Thomas Alfa Edison menemukan lampu, tanda jaman telah berubah dari 
“gelap” menjadi “terang”. Ketika Wright bersaudara menemukan pesawat, 
ketika Graham Bell menemukan telepon, ketika terjadi revolusi industri, 
ketika hak asasi manusia dan ekonomi menjadi isu sentral di berbagai 
belahan dunia, ketika Bill Gates membangun kerajaan Microsoft, ketika 
hubungan antara manusia atau antar negara sudah tidak berbatas lagi, itu 
semua merupakan tanda-tanda bahwa jaman telah berkembang dan 
berubah. Bahkan ketika film berjudul “Ketika Cinta Bertasbih” ditayangkan 
di bioskop-bioskop nusantara, merupakan tanda telah terjadi perubahan 
dan perkembangan dalam industri perfilman Indonesia. Dunia telah 
berubah dan akan selalu berubah. 

Saat ini dunia sedang dalam situasi yang lazim disebut globalisasi, 
dimana hubungan antar subjek seolah-olah tanpa batas (borderless). 
Untuk menghubungi kolega yang jaraknya beribu-ribu kilometer cukup 
dengan tekan angka-angka yang ada di handphone, untuk berdagang 
dengan mitra bisnis yang berbeda benua juga tidak perlu repot datang ke 
lokasi yang dimaksud, cukup menggunakan fasilitas perdagangan 
elektronik (e-commerce). Untuk melakukan aktivitas perbankan juga tidak 
perlu datang ke bank, cukup memanfaatkan kecanggihan teknologi (e-
banking) dan banyak hal-hal lain yang terasa sangat mudah untuk 
dilakukan dibandingkan sebelumnya. “Dunia serasa dalam genggaman 
tangan”, begitu kira-kira slogan dari globalisasi ini. 

Globalisasi pasti membawa dampak, bisa positif bisa negatif. 
Pertanyaanya adalah: “Bagaimana agar dampak dari globalisasi tersebut 
bisa bermuatan positif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia?”. Salah 
satu pranata yang bisa mengarahkan globalisasi ke arah positif adalah 
“hukum”. Hukum sebagaimana fungsinya dapat menciptakan ketertiban 
dan keteraturan dari globalisasi yang terjadi. Dengan hukum, dampak-
dampak negatif globalisasi dapat dicegah dan diatur sedemikian rupa 
agar selalu membawa dampak positif dan bermanfaat bagi kemajuan 
bangsa, negara dan masyarakat. 
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Substansi dalam buku berjudul “Ketika Hukum Berhadapan Dengan 
Globalisasi” ini adalah potret tentang pengaruh globalisasi yang sedang 
melanda negara Indonesia dan disinilah hukum berperan sebagai filter 
dari dampak negatif globalisasi untuk kemudian dengan kekuatan, 
kewibawaan dan kekuasaannya, hukum mengarahkan globalisasi menjadi 
sesuatu yang bermanfaat bagi kedaulatan, kejayaan dan kemakmuran 
negara Indonesia. Pembahasan tentang hukum dan globalisasi dari 
berbagai cabang ilmu hukum adalah keunikan tersendiri sekaligus nilai 
tambah buku ini. Insyaallah, wawasan keilmuan pembaca akan 
bertambah dengan membaca buku ini. 

Satu hal lagi yang membuat UB Press sebagai penerbit merasa 
bangga dengan buku ini bahwa tujuan dari diterbitkannya buku ini adalah 
sebagai persembahan kepada almamater dalam rangka HUT Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya Ke-54. Semangat berbakti kepada 
almamater yang patut diapresiasi. 

Buku ini sangat cocok untuk dibaca semua lapisan masyarakat 
untuk menambah pengetahuan tentang hukum, terutama sekali bagi para 
penstudi hukum, akademisi hukum dan praktisi hukum. Semoga buku ini 
dapat membawa manfaat dan pencerahan. 

 
 

Malang, 1 Juli 2011 
Ketua UB Press 

 
 
 

Dr.Jazim Hamidi, SH.MH. 
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KATA PENGANTAR 
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

  
 “Alhamdulillah”, “Luar Biasa”, dan “Terima Kasih” adalah ung-

kapan yang secara spontan saya ucapkan ketika diminta memberikan 
kata pengantar dan selesai membaca draft buku berjudul “Ketika Hukum 
Berhadapan Dengan Globalisasi” ini. Alhamdulillah karena akan ada satu 
lagi literatur hukum yang turut menambah khazanah perkembangan ilmu 
hukum di Indonesia. Buku ini tidak seperti literatur-literatur hukum pada 
umumnya. Buku ini kaya akan pembahasan ilmu hukum mulai dari Hukum 
Internasional, Hukum Bisnis dan Ekonomi, Hukum Islam, Hukum 
Perkawinan sampai ke persoalan Hukum Cyber. Inilah letak kekuatan 
buku ini, membaca buku ini ibarat sambil menyelam minum air, 
menuntaskan membaca buku ini pembaca akan mendapat beragam 
pengetahuan ilmu hukum. 

Seperti yang diketahui bersama era globalisasi telah melanda di 
setiap aspek kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. 
Sehingga sangat tepat kiranya buku ini memberikan pembahasan 
bagaimana ilmu hukum dengan ciri khas dan karakternya dapat 
mengarahkan dampak globalisasi yang terkadang tak terkontrol dan tidak 
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia menjadi bermanfaat dan 
bernilai positif bagi segenap bangsa dan negara Indonesia. 

Luar biasa, karena ketika saya membaca draft buku ini saya 
menemukan bahwa penulisnya adalah sejumlah dari alumni-alumni 
terbaik yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Lebih 
luar biasa lagi karena ini bukan sembarang alumni, tetapi alumni-alumni 
dari satu angkatan yaitu Angkatan ’99 yang berprofesi sebagai tenaga 
pengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ada yang dari 
Jember, dari Samarinda, dari Bali dan tentu saja dari Kota Malang 
tercinta. Semangat Bhineka Tunggal Ika sangat terasa di sini. Bukan 
pekerjaan mudah menyatukan perbedaan-perbedaan diantara para 
penulis yang memiliki spesialisasi ilmu hukum berbeda, berasal dari 
daerah atau instansi yang berbeda, dan memiliki pola pikir masing-
masing. Namun dengan kebulatan tekad, para penulis ternyata berhasil 
menyatukan visi dan misi mereka sehingga terbitlah buku ini. Sungguh 
luar biasa. Suatu semangat yang patut diteladani. 

Ucapan terima kasih dan sekaligus perasaan terharu yang 
membahagiakan perlu saya sampaikan disini. Semua itu tidak lain karena 
niat penyusunan buku ini ditujukan sebagai persembahan kepada 
almamater para penulis dalam menyambut HUT FH UB Ke-54 pada bulan 
Juli 2011. Mungkin selama ini kontribusi alumni-alumni lain kepada 
almamaternya berupa sumbangan materiil maupun non-materiil, akan 
tetapi sepanjang saya berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
baru kali ini ada kontribusi dari alumni berupa sebuah buku yang dengan 
sengaja dipersembahkan kepada almamaternya. Sangat mengharukan. 
Jangan lihat dari bentuknya tapi lihat manfaatnya, sebuah buku yang 
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berisi ilmu pengetahuan tak akan pernah lekang oleh waktu, sampai akhir 
jaman pun akan tetap menjadi sebuah buku yang dapat memberi 
“cahaya” kepada banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. 

Pada akhirnya, atas nama pribadi dan sekaligus mewakili institusi 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengucapkan selamat atas 
terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat dan menjadi contoh bagi yang 
lain. Teruslah berkarya demi kejayaan bangsa dan negara serta 
almamater tercinta. 
 
 
 

Malang, 22 Juni 2011 
Fakultas Hukum  

Universitas Brawijaya 
Dekan, 

 
 
 

Dr. Sihabudin, SH.,MH. 
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KISAH SEBUAH BUKU 
 
 
Ungkapan syukur yang teramat dalam ditujukan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sebuah buku berjudul 
“Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi” dapat terselesaikan 
dengan baik. Buku ini ditulis bersama-sama oleh sekumpulan “anak-anak 
muda” yang hendak mengekspresikan dirinya dan mengatasnamakan 
Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan ’99. Buku ini 
disusun dan diterbitkan sebagai bentuk terima kasih dan persembahan 
dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-54 Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, 1 Juli 2011. 

Sejarah penyusunan buku ini sebenarnya singkat saja, namun 
penuh cerita bak sebuah dongeng. Berawal dari pertemuan antara 
Mahendra Putra Kurnia dengan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja dan I 
Made Budi Arsika pada tanggal 15  Mei 2010 di Malang dalam sebuah 
Ujian Terbuka Doktor Ilmu Hukum yang berasal dari Fakultas Hukum 
Universitas Udayana Bali, Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum. 
Dalam acara tersebut, ketiga “anak muda” yang telah bersahabat sejak 
lama ini “ngobrol” lepas kesana kemari. Dari sekian banyak hal yang 
dibicarakan terselip sebuah keinginan bersama untuk membuat “sesuatu” 
sebagai bentuk persembahan dan ungkapan terima kasih kepada 
almamater tercinta dalam rangka memperingati HUT FH UB Ke-53 yang 
sedianya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010. Kendatipun sempat 
kebingungan menentukan bentuk “sesuatu” tersebut, pada akhirnya, saat 
itu juga disepakati untuk menyusun sebuah buku dimana isinya adalah 
kumpulan tulisan/artikel bertema hukum yang ditulis oleh teman-teman 
Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Supaya lebih mudah 
koordinasinya, disepakati juga bahwa untuk buku pertama ini yang 
menjadi penulis buku tersebut dikhususkan kepada teman-teman alumni 
FH UB Angkatan Tahun ’99 yang berprofesi sebagai dosen, sebab pada 
saat itu, perkiraan secara acak terdapat sekitar 14 alumni FH UB 
Angkatan ’99 yang berprofesi sebagai dosen dan tersebar di berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia, katakanlah 1 orang berkenan 
menyumbangkan 1 tulisan maka akan terkumpul 14 tulisan, suatu jumlah 
yang cukup pantas untuk membuat sebuah buku. 

Dinginnya suhu udara dalam ruang sidang lantai 6 Gedung A FH 
UB dikarenakan “dingin buatan” yang diproduksi 4 buah AC kapasitas 
besar, ternyata  tidak terlalu berpengaruh terhadap ketiga anak muda 
yang sebenarnya jika pembaca pernah berjumpa, secara fisik mereka 
jauh dari kesan seseorang dosen, namun lebih mirip atlet professional 
atau vokalis grup band beraliran metal. Tapi percayalah bahwa ketiga 
anak muda tersebut benar-benar berprofesi sebagai seorang dosen. 
Senyum terkembang, antusiasme dan semangat menggelora serta 
imajinasi positif terpancar dari benak ketiga orang tersebut karena telah 
berhasil menggagas penyusunan sebuah buku sebagai bentuk rasa 
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terima kasih kepada almamater yang telah mendidik, memberikan ilmu 
pengetahuan dan menjadikan alumninya sukses di masyarakat. 

Tidak lama setelah pertemuan itu, Mahendra Putra Kurnia 
mengutarakan hasil kesepakatan pembuatan buku tersebut kepada Adi 
Kusumaningrum, Ikaningtyas, dan Ratih Deviana Puruhitaningtyas yang 
merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan 
berstatus alumni FH UB Angkatan ’99. Ketiga ibu dosen yang cantik 
tersebut memberikan respon yang positif, segera setuju dengan ide 
tersebut dan berkomitmen penuh untuk berpartisipasi secara jasmani dan 
rohani. Satu lagi langkah positif telah dicapai. 

Hari berganti hari bulan berganti bulan tahun berganti tahun sampai 
HUT FH UB Ke-53 bulan Juli tahun 2010 terlewati begitu saja tanpa ada 
wujud nyata dari komitmen awal yaitu sebuah buku yang akan diberikan 
sebagai bentuk terima kasih dan persembahan kepada almamater. Ya, 
kami gagal. Kalau mau mencari kambing hitam, yang patut dipersalahkan 
adalah faktor kesibukan masing-masing, I Made Budi Arsika sibuk dengan 
pekerjaan di kampusnya, Mahendra Putra Kurnia sedang mumet dengan 
disertasinya, I Gusti Ngurah Parikesit sedang sibuk mempersiapkan 
kuliah singkat di Maastricht University, the Netherlands, ketiga ibu dosen 
cantik tadi juga sibuk dengan pekerjaan dan urusan keluarga. Ah, apapun 
alasannya sekali gagal ya tetap gagal. Tidak ada wujud nyata berarti 
sama dengan gagal. Untuk menghibur diri, diberlakukan pepatah 
“kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda”. Sejujurnya, pada saat itu, 
jauh di lubuk hati yang paling dalam semangat dan keinginan kami untuk 
berbuat sesuatu demi almamater masih ada. Masih menggelora. Kami 
akan berusaha lebih keras lagi, begitu kira-kira yang ada di benak kami 
saat itu. 

Sampai tibalah hari itu, Sabtu 2 April 2011, acara Ujian Terbuka 
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Mahendra Putra Kurnia bertempat 
di lokasi yang sama dengan dicetuskannya ide awal penulisan buku ini. 
Dihadiri oleh antara lain Ikaningtyas, Adi Kusumaningrum, Ratih Deviana 
Puruhitaningtyas, I Made Budi Arsika, Dyah Ochtorina Susanti, dan 
Rahmadi Indra Tektona. Tak ketinggalan, bankir muda Alfi Rosidi, “calon 
Walikota Batu” Andry Lauda, dan konsultan hukum Rudini Bayuaji pun 
turut menghiasi daftar hadir di acara tersebut. Siang hari setelah acara 
berakhir, diadakan rapat kilat untuk mempertanyakan kembali komitmen 
yang pernah dibuat hampir setahun yang lalu berkaitan dengan 
penyusunan buku sebagai bentuk persembahan kepada FH UB. 
Meminjam nama judul album grup band Boomerang, “Terapi Visi” 
dilakukan siang itu dengan tetap diselingi canda tawa dan guyonan khas 
“kera ngalam”. Ya, rekondisi komitmen dan penyamaan visi diantara kami 
diperkuat dan diteguhkan. Dalam waktu sekitar 1 jam, ditambah dengan 
additional meeting di food court Matos (Hudriyah Mundzir hadir di momen 
ini) tercapai kesepakatan bersama bahwa pada HUT Ke-54 FH UB 
tanggal 1bulan Juli Tahun 2011, buku harus jadi, entah bagaimana 



Kisah Sebuah Buku

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi xi
xi 

 

caranya pokoknya harus jadi. Semua harus mau bekerja keras dan lebih 
keras lagi untuk mewujudkan hal itu. 

Proses selanjutnya, konkritisasi dari kesepakatan mulai dilakukan, 
langkah pertama adalah identifikasi ulang calon-calon penulis yang 
memenuhi kriteria berprofesi sebagai  dosen dan tercatat sebagai 
mahasiswa FH UB Angkatan ’99. Hasil identifikasi menyebutkan terdapat 
15 nama yang memenuhi kriteria. 

Setelah identifikasi calon penulis, langkah selanjutnya adalah 
penyusunan rambu-rambu penulisan. Pada akhirnya, pada tanggal 25 
April 2011, e-mail berisikan rencana kerja dan ruang lingkup serta 
pedoman penulisan dikirimkan kepada semua kandidat penulis. 
Direncanakan akhir Mei 2011 semua tulisan sudah terkumpul, untuk 
kemudian masuk proses editing dan publishing selama bulan Juni 2011 
dengan harapan awal bulan Juli 2011 buku siap di-launching. Sekali lagi, 
respon sangat positif ditunjukkan oleh teman-teman calon penulis setelah 
menerima e-mail. Ekspektasi pun membubung tinggi. 

Fase deklinasi nampaknya menghampiri ketika sampai minggu 
pertama bulan Mei belum ada tulisan yang masuk. Pertengahan bulan 
Mei I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja tercatat sebagai penulis pertama 
yang mengirimkan naskahnya. Waktu terus berjalan, sampai akhir Mei 
belum juga ada yang menyusul mengirimkan naskah. Bayang-bayang 
kegagalan kedua mulai menghantui, kekhawatiran melanda semua pihak 
yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Bersyukur pada tanggal 4 Juni 
2011 Ikaningtyas dan I Made Budi Arsika mengirimkan naskahnya. Dalam 
kondisi ini, I Made Budi Arsika menghubungi teman-teman lainnya melalui 
telepon dan sms untuk memotivasi sahabat yang lain agar segera 
menyelesaikan dan mengirimkan naskahnya.  Akhirnya dalam waktu 1 
minggu terkumpul total 10 naskah. Secara berturut-turut Mahendra Putra 
Kurnia, Dyah Ochtorina Susanti, Adi Kusumaningrum, Hariyanti, Rahmadi 
Indra Tektona, Hudriyah Mundzir dan Alfons Zakaria memasukkan 
naskahnya. 

Setelah terkumpul 10 naskah, editor segera bekerja melaksanakan 
tugasnya. Editor dipercayakan kepada 3 orang dengan tugas utama 
adalah meng-edit substansi dan lay out naskah. Pertama, Mahendra 
Putra Kurnia, dipercaya sebagai editor karena faktor telah berpengalaman 
dalam sejumlah publikasi serta faktor bahwa yang bersangkutan pada 
saat itu sedang “jobless” (sedang menunggu wisuda S3 dan belum 
kembali ke tempat kerjanya) sehingga dianggap memiliki banyak waktu 
untuk melakukan pekerjaan sebagai editor. Kedua, Adi Kusumaningrum, 
dipercaya sebagai editor karena faktor keilmuan dan sebagai dosen FH 
UB tahu banyak seluk beluk acara HUT Ke-54, informasi tentang 
rangkaian acara HUT FH UB sangat diperlukan dalam estimasi waktu 
terkait penyusunan dan launching buku ini. Ketiga, I Made Budi Arsika, 
yang selain dipercaya sebagai editor  karena faktor keilmuan juga 
mendapatkan tugas tambahan yaitu mengingatkan dan memotivasi 
teman-teman agar selalu bersemangat dalam pembuatan buku ini. 
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Menjadi editor bukanlah pekerjaan mudah, banyak hal yang harus 
benar-benar dicermati oleh editor, tentu saja kualitas substansi naskah 
menjadi hal yang utama. Untuk tulisan dari Hudriyah Mundzir dan 
Rahmadi Indra Tektona yang merupakan suatu publikasi yang disarikan 
dari tesisnya tentu tidak diragukan kadar keilmiahannya. Begitu pula 
dengan tulisan lain yang melakukan telaah mendalam terhadap masalah 
yang dikaji tentu sangat layak untuk dapat dimuat. Tetapi ternyata tidak 
dapat dipungkiri bahwa hal paling sulit yang dialami oleh editor adalah 
menekan subyektifitas dan egoisme dalam penyusunan isi buku. Bukan 
pekerjaan mudah menentukan susunan naskah, merespon pertanyaan-
pertanyaan “kenapa naskah si A ditaruh di paling awal?”, “kenapa naskah 
si B koq diletakkan di tengah atau akhir?”, “apa judul buku yang tepat?”, 
“siapa nama penulis yang akan dicantumkan pada cover buku?”, “apa 
warna dan gambar cover bukunya?”. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu 
membutuhkan jawaban yang sangat obyektif. Ingat, ini adalah kerja tim, 
ada 10 orang yang berposisi sama disini, ibaratnya bermain sepak bola 
dengan gaya total football. Semua ternyata harus berdasarkan 
obyektivitas dan diupayakan tercapainya suatu kesepakatan bersama. 
Sedikit saja unsur subyektivitas muncul, maka itu akan berpotensi 
merusak rencana dan terutama sekali dapat merusak persahabatan. 
Harga yang terlalu mahal untuk ditebus. 

Selama hampir 3 minggu pekerjaan editing sampai buku ini 
diterbitkan, proses demokrasi bergulir diantara 10 orang tersebut. 
Penyusunan urutan naskah, penentuan judul, kalimat dalam cerita ini 
sampai format biodata penulis dilakukan atas persetujuan bersama. Kalau 
tidak konsensus ya voting, itulah jalur demokrasi yang dipergunakan 
untuk menentukan hal-hal di atas. Setiap hari terjadi koordinasi diantara 
teman-teman penulis baik lewat e-mail, sms atau telepon. Memang dalam 
beberapa hal tidak semua dilibatkan dalam proses, akan tetapi setidaknya 
teman-teman yang lain mengetahui dan menyepakati hal tersebut. 
Langkah seperti ini harus diambil mengingat sempitnya waktu yang 
dimiliki, tidak mungkin semua di-floor-kan kepada semua teman-teman. 
Selain itu, domisili menjadi kendala disini, yang 5 dimana, yang 2 dimana 
yang 1 dimana bahkan ada yang berada di luar negeri. Lain cerita jika 10 
orang berada di tempat yang sama, koordinasi, diskusi, dan pengambilan 
konsensus lebih mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, Bab I “Ketika 
Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi: Sebuah Pengantar”, tidak 
mungkin semua orang membuat atau ikut mengerjakan bab tersebut. 
Tentu dapat dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika itu 
dilakukan secara keroyokan. Pada akhirnya Bab I pengerjaannya 
dipercayakan kepada Adi Kusumaningrum, setelah jadi draftnya baru 
diberikan kepada editor yang lain untuk kemudian diberikan masukan 
sana-sini dan ditambah-dikurangi. Draft tersebut pun akhirnya disepakati. 

Sehubungan dengan penyusunan buku semenjak proses sampai 
diterbitkan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara detail untuk 
meminimalisir kesalahpahaman berbagai pihak. Pertama, mengenai judul 
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buku, penentuan judul “Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi” 
memerlukan waktu dan proses yang lumayan lama dan sedikit rumit. 
Teman-teman penulis sempat diminta untuk memberikan sumbangan ide 
tentang judul buku ini. Dalam prosesnya terkumpul 4 alternatif judul yang 
diberikan oleh teman-teman penulis, sistem voting dijalankan 
menggunakan media sms, Alhasil, 2 judul ternyata mendapatkan jumlah 
‘konstituen” yang sama yaitu “Realitas Hukum di Era Kontemporer (Solusi 
Bagi Pembaharuan Hukum Yang Berkeadilan)” dan “Mozaik Hukum 
(Ketika Hukum Berhadapan Dengan Realitas Perkembangan Jaman)”. 
Akhirnya, melalui rapat singkat dewan editor via telephone, dengan 
segala pertimbangan, memilih mengkombinasikan makna dari kedua judul 
tersebut. Kata “realitas”, “kontemporer”, dan “perkembangan jaman” 
diganti dengan kata “globalisasi” untuk lebih memasukkan unsur 
internasional dan lebih mudah dipahami masyarakat awam. Dengan 
sangat terpaksa frase “pembaharuan hukum” tidak dipergunakan, karena 
setelah semua naskah dibaca ulang, tidak semua naskah mengandung 
“pembaharuan hukum”. Terdapat naskah yang merupakan kajian filsafat 
dan kajian teoritis, sehingga tampak kurang mewakili jika frase 
“pembaharuan hukum” dipergunakan. Alasan yang sama juga digunakan 
untuk mengeliminasi kata “keadilan”. Pencarian judul berlanjut sampai 
pada akhirnya disepakati “Ketika Hukum Berhadapan Dengan 
Globalisasi”. Judul ini dianggap mewakili keseluruhan naskah yang 
terdapat dalam buku ini karena semua naskah membahas persoalan-
persoalan yang terjadi baik di ranah hukum privat atau hukum publik 
sebagai dampak dari globalisasi. Oleh karena dampak globalisasi 
tersebut, semua penulis mengarahkan tulisannya tentang bagaimana 
peran hukum dapat membuat globalisasi tersebut berjalan efektif, efisien, 
tertib dan menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi bangsa 
Indonesia. Semoga argumentasi di atas dapat diterima oleh semua pihak. 

Kedua, mengenai nama penulis yang tercantum di cover buku. 
Masalah yang agak sensitif nampaknya. Tentu absurd jika menuliskan 10 
nama di cover buku. Apabila kesepuluh nama tersebut dimunculkan di 
cover, barangkali akan muncul sikap kritis dari pembaca, apakah mereka 
hendak membuat buku ataukah mau mengukir prasasti daftar nama raja-
raja?. Dalam proses, awalnya ada 2 alternatif, Mahendra Putra Kurnia 
sebagai editor dan penulisnya Adi Kusumaningrum Dkk atau sebaliknya. 
Belum sempat diputuskan, Ikaningtyas memiliki usul menarik, bagaimana 
jika hanya nama editor saja yang dicantumkan di cover sedangkan nama 
penulis dicantumkan dalam daftar isi beserta judul naskahnya. Is it fair 
enough? Yes it is, we’ll take it. 

Ketiga, mengenai urutan naskah. Sesuai kesepakatan sejak awal, 
bahwa penentuan urutan naskah didasarkan pada faktor substance 
similarity, sebuah naskah yang memiliki kemiripan atau dalam cabang 
ilmu hukum yang sama dengan naskah lainnya pasti akan berdekatan 
urutannya. Memperhatikan daftar isinya saja, pembaca dapat melihat 
unsur kemiripan atau keterkaitan yang dimaksud. 
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Keempat, mengenai urutan biodata penulis. Dalam hal ini, cukup 
menarik situasinya ketika disepakati untuk menggunakan Nomor Induk 
Mahasiswa (NIM) penulis pada saat menempuh kuliah S1 sebagai acuan 
dalam penyusunan urutan biodata penulis. Disusun berdasarkan NIM 
awal sampai akhir dan hasilnya seperti yang pembaca lihat di bagian 
akhir buku ini. Biodata penulis ini juga dilengkapi dengan foto terbaru dari 
para penulis. Khusus mengenai foto, dapat kiranya diinformasikan bahwa 
ekses yang ditimbulkan atau reaksi yang barangkali muncul setelah 
sekian lama tidak melihat wajah-wajah para alumni FH UB ’99 adalah 
tanggung jawab masing-masing penulis. 

Kelima, mengenai warna dan gambar cover buku. Warna merah 
adalah warna kebesaran Fakultas Hukum, jadi cover buku ini akan 
didominasi warna merah. Mengenai gambar cover, ada hal yang lucu 
ketika salah seorang penulis mengusulkan agar siluet wajah masing-
masing penulis ditampilkan sebagai cover dengan latar belakang gedung 
Fakultas Hukum. Baiklah, usul itu bisa diterima jika kita hendak 
menerbitkan sebuah album vocal grup, Namun yang mau diterbitkan 
sudah barang tentu bukan sebuah album musik. So, open the dustbin and 
put in that idea. Well, kumpulan gambar-gambar yang mewakili masing-
masing naskah dalam konteks globalisasi akan menjadi cover depan buku 
dan foto gedung Fakultas Hukum dengan teknik blur akan menjadi cover 
belakang. Ini baru ide bagus. Sepakat? Definitely Yes. 

Keenam, tentang penerbit. Semua penulis sudah sepakat tanpa 
perlu voting dalam memilih UB Press sebagai penerbit buku ini. UB Press 
adalah lembaga penerbitan milik Universitas Brawijaya. Pemilihan UB 
Press sebagai penerbit semakin menambah cita rasa “Brawijaya”. Ditulis 
oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dipersembahkan 
kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diterbitkan oleh lembaga 
penerbitan milik Universitas Brawijaya. Dalam Bahasa Jawa “wes tala, 
pokok’e kabeh Brawijaya nothok jedhug”. 

Finally, 10 orang penulis buku ini telah mengerahkan segala daya 
upaya dan berdoa pagi siang malam selama kurang lebih 2 bulan terakhir 
ini. Pikiran dan stamina terkuras habis, pemakaian pulsa HP lebih boros 
daripada bulan sebelumnya karena harus telepon sana telepon sini sms 
ini sms itu, waktu tidur yang berkurang, pinggang terasa encok karena 
terlalu banyak duduk, mata berkunang-kunang karena sering face to face 
dengan monitor laptop, waktu bersama keluarga yang tereduksi karena 
harus menyelesaikan naskah, tagihan internet yang membengkak dan 
segala hal-hal akrobatik lainnya. Itu semua terbayar lunas tuntas setelah 
semua proses editing selesai dilakukan dan naskah siap untuk diterbitkan. 
Guys, terima kasih atas persahabatan dan kerjasamanya. Keep up our 
good works. 

Memasuki scene terakhir dari kisah ini, ada 3 hal lagi yang perlu 
dituliskan agar kisah ini menjadi kisah yang happily ever after. Pertama 
adalah pesan moral dari kisah ini. Sebuah cerita yang baik tentunya harus 
mengandung pesan moral positif kepada pembacanya. Sebagai contoh, 
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bacalah dongeng-dongeng yang ditulis HC Andersen atau novel-novel 
karya Habiburrahman dan Andrea Hirata, semuanya pasti terdapat pesan 
moral di dalamnya.  Demikian juga dengan cerita “Kisah Sebuah Buku” 
ini, pesan moral yang ingin disampaikan adalah: 
1. Jangan pernah sekali-kali melupakan jasa-jasa atau apa yang telah 

almamater berikan kepadamu. Berikanlah yang terbaik kepada 
almamatermu untuk setidaknya membalas jasa-jasa yang telah 
mereka berikan kepadamu. Tidak harus dalam bentuk fisik, 
mendoakan agar almamater tetap jaya atau mendoakan agar 
guru/dosen tetap diberi kesehatan pun adalah hal-hal yang bisa kita 
lakukan untuk membalas jasa-jasa baik yang telah diberikan kepada 
kita. Ingat, sekolah adalah tempat kita memperoleh ilmu pengetahuan 
dan pengalaman. Jika kita sukses saat ini, berkat siapa kesuksesan itu 
diraih?. Pikir dan renungkan jawaban pertanyaan tersebut.  

2. Kalau para rocker selalu mempropagandakan slogan rock never die, 
maka dalam kesempatan ini pesan yang ingin disampaikan adalah
friendship never end. Para penulis buku ini adalah sekelompok orang 
yang pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Angkatan ’99. Rata-rata mereka menyelesaikan kuliahnya 
pada tahun 2003-2004, setelah itu masing-masing bertebaran di muka 
bumi mencari karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atau kembali ke 
daerah asalnya, Namun demikian, ada juga yang tetap “menjaga 
gawang” dengan tetap berdomisili di Malang. Bahkan Alfons Zakaria, 
sang “guru besar” yang saat ini tengah berguru di negeri Kangguru 
pun masih selalu melakukan komunikasi dengan teman-teman lainnya. 
Dalam kondisi seperti itu, ada satu hal yang tetap terus berjalan 
sampai sekarang dan akan terus berjalan sampai kiamat nanti. 
Persahabatan. Ya, persahabatan dan tentu saja silaturahmi di antara 
para penulis sejak pertama kali bertemu 12 tahun silam dalam 
gemblengan Program Pembinaan Mahasiswa Baru (PROBINMABA) di 
era reformasi, semoga tidak akan pernah berakhir. Proses pembuatan 
buku ini seolah mengajarkan kepada para penulis untuk lebih respect 
terhadap sahabat, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika 
berbeda pendapat dengan sahabat, bagaimana tindakan yang harus 
diambil ketika seorang sahabat memerlukan bantuan, bagaimana 
mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan 
banyak hal positif lainnya yang diperoleh dari sebuah persahabatan. 
So, jangan pernah sekali-kali memutuskan tali persahabatan/ 
silaturahmi. Meminjam dan sedikit memodifikasi salah satu tagline
Aremania, “Aremania Tidak Kemana-mana, Tapi Ada Dimana-mana”, 
“Alumni FH UB Angkatan ’99 Tidak Kemana-mana, Tapi Ada Dimana-
mana dan Tetap Selalu Terhubung”.  “Salam Satu Jiwa”. 

3. Never say die yang arti secara harfiahnya adalah jangan pernah 
menyerah dalam kondisi apapun. Selalu ada jalan keluar dalam setiap 
masalah. Dalam proses penyusunan buku ini para penulis pernah 
mengalami kegagalan, tetapi ketegaran mental para penulis yang 
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membuat para penulis dapat bangkit dari kegagalan menuju 
keberhasilan. Sepenggal bait lagu berjudul “Tegar” dari Arema Voice 
ini mungkin dapat menjadi inspirasi “Dalam hidup ini selalu ada 
kegagalan..Perjuangan adalah sejuta tantangan...Lapang dada, jiwa 
besar…Menerima kenyataan yang ada…Kekalahan adalah jalan 
menuju kemenangan...Tiada kata putus asa terlintas di dalam 
jiwa…Tetap tegar dan berjaya…Di dalam dada semangat 
membara…Kami Arema terus berjuang sepanjang masa…Kami 
Arema tak peduli segala rintangan…Tak ada kata menyerah…”.  

Hal berikutnya yang perlu dijelaskan adalah menyangkut 
penggunaan nama “angkatan ‘99” dalam buku ini. Seperti yang telah 
dituliskan sebelumnya, bahwa buku ini ditujukan sebagai persembahan 
kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam rangka HUT FH UB 
Ke-54. Seperti telah dituliskan juga bahwa buku ini ditulis oleh 
sekelompok orang berstatus alumni yang berprofesi sebagai dosen dan 
tercatat sebagai mahasiswa FH UB Angkatan Tahun ’99. Sehingga akan 
tampak bahwa buku ini merupakan persembahan dari Angkatan’99 
(khusus yang berprofesi sebagai dosen) kepada almamater. Para penulis 
sangat menyadari bahwa hal ini bisa menimbulkan isu sensitif berupa 
kesan eksklusif. Kenapa hanya yang berprofesi dosen saja yang menjadi 
penulis buku ini? bukankah alumni FH UB angkatan ’99 itu berjumlah 
hampir mencapai 300 orang? bukankah alumni FH UB angkatan ’99 tidak 
hanya berprofesi sebagai dosen saja? bagaimana dengan alumni FH UB 
angkatan ’99 yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, polisi, advokat, 
notaris, bekerja di instansi pemerintahan, bidang perbankan atau profesi 
lainnya? mengapa mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan buku ini? 
apakah mereka tidak diperbolehkan berpartisipasi menyumbangkan 
naskah dalam buku ini? dan banyak pertanyaan-pertanyaan sensitif 
lainnya. No..no..not like that. Sejujurnya para penulis buku ini tidak pernah 
bermaksud meng-eksklusif-kan diri. Semua orang berhak mengekspre-
sikan dirinya, tidak terkecuali semua alumni FH UB, semuanya boleh 
menulis buku, semuanya boleh berpartisipasi. Profesi apapun boleh ikut 
menyumbangkan naskahnya. Namun, seperti yang dituliskan di awal 
cerita, bahwa pembatasan penulis dari alumni FH UB angkatan ’99 yang 
berprofesi sebagai dosen adalah semata-mata untuk memudahkan 
koordinasi di saat waktu yang dimiliki tidak panjang. Perlu diketahui juga, 
bahwa buku ini sebenarnya juga difungsikan sebagai katalis atau 
“perangsang”, maksudnya bahwa buku ini bukan yang pertama dan 
terakhir, buku ini merupakan sekuel yang pertama, tentu saja di kemudian 
hari akan ada buku-buku sekuel berikutnya, yang mana sangat 
dimungkinkan pada saat itu penulisnya tidak terbatas pada kalangan 
alumni FH UB angkatan ’99 yang berprofesi sebagai dosen. Teman-
teman yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum atau yang bekerja 
di instansi pemerintahan atau profesi lainnya tentu saja dapat ikut 
berpartisipasi. Hal ini sangat diharapkan, terutama kepada teman-teman 
dosen yang tidak sempat berpartisipasi pada buku sekuel pertama ini, 
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seperti Ratih Deviana P (berkeinginan untuk berpartisipasi akan tetapi 
mengalami musibah, laptopnya terserang virus sehingga semua file
hilang), Agus Ramdhani (Kepada Bapak Agus Ramdhani diharap segera 
“menampakkan diri” agar mudah dihubungi), Weppy Susetyo (masih ada 
kesempatan pada buku berikutnya) dan M.Fauzi (diantara kesibukan 
super padat sebagai Ketua Program Studi, sisihkanlah sedikit waktu untuk 
menulis, you can do it, c’mon). Lebih daripada itu, tidak menutup 
kemungkinan teman-teman alumni dari angkatan lain dapat ikut 
berpartisipasi. Pada intinya, pada buku sekuel berikutnya siapa saja 
asalkan berstatus alumni FH UB dapat turut berpartisipasi. 

Sebagai penutup cerita, sangat patut diucapkan banyak terima 
kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tempat kami 
menimba ilmu, khususnya kepada semua dosen-dosen kami, 
pembimbing-pembimbing kami dan seluruh staf FH UB yang telah 
memberikan “sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya” 
kepada kami. Mungkin hanya buku ini saja yang bisa kami persembahkan 
untuk saat ini, namun kami berjanji untuk tidak pernah berhenti menjaga 
nama baik dan terus berbuat sesuatu demi almamater yang kami cintai. 
Semoga apa yang kami perbuat saat ini dapat bermanfaat bagi semua. 

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada UB Press yang telah 
bersedia menerbitkan buku ini, terutama kepada Bapak Dr. Jazim Hamidi, 
SH.MH. yang banyak sekali membantu dalam proses penyusunan dan 
penerbitan. Ucapan terima kasih juga pantas diberikan kepada Mas 
Donny Yudhia Hersanjaya yang telah bekerja ekstra keras membuat 
desain cover buku yang cool abiss. Tidak lupa terima kasih kepada 
semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu baik secara langsung dan tidak langsung sehingga buku ini 
dapat diterbitkan. Matur nuwun sanget. 
 

JANGAN PERNAH BERHENTI BERKARYA 
DEMI KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA 

 
 

Kota yang akan selalu terpatri dalam hati,  
Malang, Juni 2011 

 
 

Penulis 
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Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi: 
Sebuah Pengantar 
 

Sampai saat ini, memberikan definisi tunggal bagi fenomena 
globalisasi bukanlah hal yang mudah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh 
sifat dari globalisasi itu sendiri yang menggambarkan suatu proses atau 
gerakan multi dimensi yang bersifat simultan, baik dalam bidang ekonomi, 
politik, sosial maupun budaya. Secara garis besar dapat disebutkan 
bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi 
sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda 
dan terpencar-pencar di banyak wilayah  di dunia ini menjadi satu kondisi 
tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah (Amy Chua: 2003). 
Istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Theodore Levitt pada tahun 
1985 ini, dalam dekade terakhir, tidak saja menjadi konsep ilmu ekonomi, 
akan tetapi sudah berkembang menjadi “jargon” sosial, politik dan bahkan 
ideologi negara-negara maju untuk mengekspansi negara-negara 
berkembang. Melalui kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat, 
globalisasi kemudian menjadi simbol kekuatan ekonomi yang mampu 
mengintegrasikan seluruh sistem perekonomian dunia dan menembus 
batas-batas negara. Tidak hanya itu saja, globalisasi juga merujuk pada 
perpindahan nilai, terutama cara berpikir dan bertindak dari satu irisan di 
suatu belahan dunia kepada irisan lain di belahan dunia lainnya. 

Tulisan-tulisan antar bab dalam buku ini kendatipun ditulis dalam 
bentuk topikal, sesungguhnya bab-bab dalam buku ini diikat oleh suatu 
perspektif dalam memandang atau memahami hukum yang selalu hidup 
mengikuti dinamika kehidupan manusia, yang saat ini berhadapan dan 
tidak dapat menghindar dari globalisasi. Tulisan-tulisan dalam buku ini 
mencoba untuk mengajak setiap pembacanya untuk kritis dan tidak hanya 
sekedar menjadi pemerhati biasa, terhadap adanya gelombang pasang 
yang melanda dunia yang bertajuk globalisasi. Keunggulan dari buku ini 
adalah ketika buku ini mengupas globalisasi tidak hanya dari satu dimensi 
saja. Meskipun bahasan tentang pengaruh globalisasi dalam dimensi 
ekonomi terasa sangat kental dalam buku ini, pun buku ini tidaklah 
meninggalkan pencermatannya terhadap  dimensi lain dari globalisasi, 
yakni politik, sosial dan budaya. 

BAB 1 merupakan sebuah pengantar tentang tautan topik-topik 
dalam buku ini. Bab ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan 
rasa penasaran peminat atau pembaca tentang maksud dan urgensi 
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penulisan buku serta hubungan antara hukum dan globalisasi yang ada 
dalam buku ini. Masuk ke BAB 2, pembaca akan dibawa terlebih dahulu 
pada kajian filosofis Hukum Internasional. Bab ini menjelaskan tentang 
berbagai permasalahan yang terkait dengan keberadaan Hukum 
Internasional itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantara adalah 
apakah Hukum Internasional benar-benar hukum? Apakah Hukum 
Internasional sebagai hukum yang sebenarnya (true law)? Apa 
sebenarnya objek dari Hukum Internasional? Dan banyak lagi 
pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan keberadaan Hukum 
Internasional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bab ini dijawab 
dengan kajian ontology, sebuah kajian yang mempelajari realitas atau 
kenyataan konkret secara kritis (“ada”). Dengan kata lain mencari apa 
yang menjadi objek dan ruang lingkup Hukum Internasional untuk 
membuktikan bahwa Hukum Internasional adalah benar-benar “true law”. 
Bab ini menjadi penting karena berbagai bidang yang berkembang dalam 
era globalisasi mempunyai nuansa internasional dan disentuh oleh hukum 
internasional.  

Era globalisasi yang akan berbuah liberalisasi di berbagai sektor 
sepertinya tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam konteks ini, globalisasi 
esensinya adalah membuka pasar domestik suatu negara bagi produk 
dan perusahaan (investor) asing, baik barang maupun jasa. Sedikit 
berbeda dengan banyak buku lainnya yang membahas bidang liberalisasi 
perdagangan barang, buku ini lebih menekankan pada bidang liberalisasi 
perdagangan jasa. Liberalisasi perdagangan dunia di sektor jasa tersebut 
lahir dengan disepakatinya GATS atau General Agreement on Trade in 
Services (GATS) pada tahun 1994 di Uruguay. Putaran ini menjadi cikal 
bakal proliferasi liberalisasi di segala sektor, tidak hanya barang, akan 
tetapi juga meliputi jasa, investasi dan kekayaan intelektual. Melalui 
GATS, jasa menjadi bagian yang melekat (inherent) dari World Trade 
Organization (WTO). Globalisasi dan liberalisasi tidak akan hanya 
memberikan peluang bagi negara-negara untuk menguatkan dominasi 
dan eksistensi perdagangan internasionalnya, akan tetapi juga tantangan 
atau bahkan ancaman, khususnya bagi negara-negara berkembang. 
Kedua hal tersebut yakni peluang dan tantangan dalam era globalisasi 
dan liberalisasi ini, akan sekaligus dihadapi oleh Indonesia yang notabene 
mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang tidak kalah 
dengan negara-negara lain di dunia. Keunggulan tersebut diantaranya di 
dalam sektor jasa angkutan udara dan pariwisata. Posisi silang Indonesia 
yang berada di antara dua benua dan dua samudra serta garis 
khatulistiwa, tidak dapat dipungkiri lagi, menjadikan Indonesia Negara 
yang mempunyai banyak peluang dalam dua sektor tersebut. Dalam dua 
bab selanjutnya yakni didalam BAB 3 dan BAB 4, pembaca akan diajak 
untuk menganalisis kesiapan Indonesia dalam dua bidang liberalisasi jasa 
ini.  

BAB 3 dan BAB 4 dalam buku ini, secara berurutan, akan 
membahas tentang dua Sectoral Annex dalam GATS yakni Annex: Air
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Transport Services and Tourism, yang tentunya akan memberikan 
implikasi yang luas bagi pembukaan pasar kedua bidang tersebut. Dalam 
BAB 3, pembahasan pembukaan pasar sektor angkutan udara akan 
difokuskan pada ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN 
MAAS) yang  telah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN pada tanggal 
20 Mei 2009 di Manila, Filipina. ASEAN MAAS inilah yang memberikan 
landasan kerjasama dibentuknya ASEAN Singgle Aviation Market 2015 
yang memberikan hak terbang ke-3, ke-4 dan ke-5 secara penuh dari 
keseluruhan poin di dalam wilayah teritorial suatu negara ke keseluruhan 
poin di wilayah teritorial negara ASEAN lainnya. Cakupan dalam bab ini 
termasuk beberapa implikasi hukum terhadap pengaturan jasa angkutan 
udara luar negeri di Indonesia dan juga masalah pengaturan 
penerbangan Indonesia khususnya UURI Nomor 1 Tahun 2009 sebagai 
pengganti UURI Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang 
dirasakan lebih komprehensif mengatur elemen-elemen terbang 
utamanya dalam menghadapi arus liberalisasi jasa angkutan udara dalam 
kerangka ASEAN Single Aviation Market 2015. Dalam BAB 4, pembaca 
akan mendapatkan analisis yang komprehensif tentang industri terbesar 
di dunia yakni sektor pariwisata yang juga terkena imbas dari adanya 
GATS yang berlaku sejak 1 Januari 1995 tersebut. Di dalam bab ini, 
penulis menganalisis langkah-langkah konfirmatif Indonesia yang 
meliberalisasi pariwisata melalui penetapan schedule of specific 
commitment (SOC) yang mengijinkan secara bertahap operasionalisasi 
pemasok jasa asing. Opsi kebijakan ini tentu pada praksis implementatif 
mematik beragam implikasi baik yang positif ataupun negatif yang pada 
alur ekspektasi berikutnya mempengaruhi konstruksi pembangunan 
pariwisata di Indonesia. 

Pembahasan globalisasi tidak saja berhenti pada liberalisasi di 
berbagai sektor, sebagai salah satu implikasinya. Era ini juga memberikan 
peluang dan tantangan lain sebagai konsekuensi semakin bersatunya 
dunia dalam satu sistem. Tidak saja dalam perdagangan, akan tetapi juga 
isu politik, dan berkembangnya sistem komunikasi serta transaksi 
internasional. Di bidang politik misalnya, BAB 5 dalam buku ini mampu 
memberikan gambaran pengaruh globalisasi terhadap perkembangan 
hukum internasional khususnya bagi diplomasi nuklir. Berkembangnya 
reaktor-reaktor nuklir, salah satunya, adalah karena tuntutan era 
globalisasi yang mengharuskan setiap Negara untuk lebih berupaya 
mengembangkan kekuatan nasional (national power). Secara normatif 
maupun konseptual, pengembangan teknologi nuklir ditujukan untuk 
tujuan damai dan dalam rangka menciptakan ketertiban dunia. Dalam 
perkembangannya, apakah hal tersebut masih demikian adanya? 
bagaimana implementasi diplomasi nuklir Indonesia di berbagai level 
hubungan internasional? Dan Bagaimana pula diplomasi nuklir Indonesia 
merespon perkembangan hukum internasional?. Bab ini memberikan 
jawaban atas pertanyaan tersebut. 
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Apabila melihat globalisasi sebagai suatu dampak dari 
berkembangnya teknologi khususnya transportasi dan komunikasi, maka 
sesungguhnya globalisasi sudah dimulai sejak terjadinya Revolusi 
Industri. Dalam globalisasi perubahan sosial terasa semakin cepat karena 
perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang demikian 
hebat dan pesat, sehingga mampu menembus dimensi ruang dan waktu. 
Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi yang dibahas 
dalam buku ini adalah internet yang dapat ditemukan dalam BAB 6 dan 7. 
Bab-bab tersebut akan membahas secara mendalam tentang dampak 
globalisasi terhadap era keterbukaan komunikasi dan transaksi melalui 
internet. 

Dalam BAB 6 secara khusus akan dibahas tentang efektivitas 
metode pem-filter-an yang dilakukan oleh Indonesia terhadap dunia 
cyber. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi komunikasi 
lewat internet memberikan efek terhadap kemudahan manusia 
mengakses apapun melalui dunia cyber tersebut, termasuk materi-materi 
yang berbau pornografi. Sejak tahun 2010 Pemerintah Indonesia 
berusaha untuk melakukan filterisasi agar materi-materi pornografi tidak 
mudah diakses secara luas. Pertanyaan selanjutnya adalah is this policy 
will be effective? Selain menggambarkan ketidakefektifan filterisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bab ini juga membahas tentang 
praktek di beberapa Negara-negara di dunia, di antaranya adalah 
Amerika Serikat, China, Arab Saudi, The United Arab Emirates, dan Iran 
dalam usahanya melakukan filterisasi terhadap konten porno di internet 
serta hambatannya. Menariknya, dalam bab ini tidak ketinggalan pula 
dibahas tentang kebebasan berekspresi. 

Masih berhubungan dengan teknologi internet, BAB 7 buku ini 
melakukan pengkajian mendalam terhadap perlindungan konsumen 
dalam e-commerce ditinjau sari perspektif Indonesia. Ditegaskan di bab 
ini, arus globalisasi terjadi di semua lini kehidupan. Salah satunya 
termanifestasikan dalam bentuk kecanggihan teknologi internet yang 
memungkinkan manusia berkomunikasi dan bertransaksi tanpa adanya 
kontak fisik secara langsung. Transaksi yang biasa disebut e-commerce 
ini di samping memberikan keuntungan, juga memberikan 
kerugian/masalah bagi orang (konsumen) yang melakukannya. Salah 
satu permasalahannya adalah perlindungan konsumen. Meskipun 
Indonesia telah menerbitkan sejumlah pengaturan tentang perlindungan 
konsumen, bab ini mampu memberikan tinjauan kritis terhadap 
pertanyaan: is the laws already provide eligible protection for consumer in 
e-commerce?. 

Seperti telah ditegaskan dalam alinea-alinea sebelumnya 
globalisasi harus diakui telah menjangkiti semua dimensi termasuk 
ekonomi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah dan upaya antisipasi dari 
para pelaku ekonomi, yang salah satunya adalah perusahaan yang 
bergerak diberbagai bidang. BAB 8 buku yang bertajuk “Ketika Hukum 
Berhadapan dengan Globalisasi” ini membahas salah satu pelaku 
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ekonomi tersebut. Proses pertumbuhan ekonomi Indonesia di era 
globalisasi saat ini menempatkan perusahaan sebagai salah satu bagian 
penting dari kehidupan ekonomi masyarakat modern. Kondisi ini menuntut 
perusahaan untuk mampu melakukan modernisasi dan selalu siap untuk 
berkompetisi. Di satu pihak, sebagian perusahaan di Indonesia berukuran 
kecil, sedangkan dilain pihak untuk berkompetisi diperlukan perusahaan 
yang berukuran besar. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan adanya 
modernisasi termasuk dalam menentukan langkah-langkah strategis 
perusahaan yang bersangkutan. Salah satu langkah strategis perusahaan 
tersebut adalah penerapan good corporate governance. Prinsip good
corporate governance ini merupakan salah satu faktor yang diyakini dapat 
menumbuhkembangkan perusahaan. Namun tidak dapat kita pungkiri 
bahwa dalam penerapannya masih banyak hambatan yang ditemui. Bab 
ini mengkhususkan pembahasannya pada penerapan prinsip good 
corporate governance tersebut pada salah satu perusahaan di Malang. 
Prinsip good corporate governance yang dijadikan acuan dalam bab ini 
adalah prinsip good corporate governance yang terdapat dalam 
Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-
PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek 
Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero), 
yang terdiri dari prinsip transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. 

Globalisasi dan liberalisasi memang diharapkan mampu menjadi 
upaya peningkatan efisiensi global. Globalisasi seolah-olah merupakan 
jawaban dari tuntutan kemajuan yang harus diterima oleh negara-negara 
berkembang, utamanya apabila ”developing countries” menginginkan 
berkembang dan melakukan pengentasan kemiskinan dengan cepat. 
Diakui atau tidak, arus pasang globalisasi tersebut menuai baik simpati 
dan kritik. Dalam perkembangannya, terdapat kelompok-kelompok 
pendukung globalisasi, sebaliknya, ada pula yang secara radikal 
menentangnya. Akibat banyaknya dampak negatif dari globalisasi secara 
umum dan globalisasi ekonomi secara khusus, ternyata telah mendorong 
adanya gelombang penolakan terhadap ”globalisasi”. Bagi kelompok-
kelompok yang menolak globalisasi terdapat berbagai argumentasi 
diantaranya adalah globalisasi tidak berhasil dalam mewujudkan efisiensi 
global. Sistem ini hanyalah akan menciptakan kemiskinan dan 
kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin yang semakin 
meluas. Sistem ini memunculkan ketidakadilan yang disebabkan oleh 
tindakan-tindakan negara kaya yang mengeksploitasi negara-negara 
berkembang. Dari sekian gerakan, kubu, atau apapun namanya, terdapat 
banyak kajian baru yang menawarkan alternatif bagi pertumbuhan dunia, 
khususnya di bidang ekonomi, yakni yang biasa disebut dengan ekonomi 
syariah. Diantara kajian-kajian tersebut adalah apa yang dibahas dalam 
BAB 9 dan 10 buku ini. 

BAB 9 mengkaji tentang akad Musyarakah yang merupakan salah 
satu model bisnis untuk membentuk persekutuan komanditer 
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(Commanditaire Vennootschap - CV) dengan berlandaskan pada asas 
keadilan. Ditegaskan dalam alinea pertama bab ini bahwa dasar filsafati 
tatanan perekonomian syari’ah adalah asas keseimbangan yang adil, 
dalam hal ini berarti mewujudkan keadilan sosial yang berkesejahteraan 
dan berkeadilan. Berdasar pandangan inilah, seluruh kegiatan 
perekonomian secara konsepsional didasarkan atas prinsip kemitraan. 
Bab ini akan membahas secara khusus konsep bagi hasil dan kemitraan 
yang dalam ekonomi syari’ah dikenal dengan nama Musyarakah dalam 
pembentukan CV. Kekuatan lainnya dalam kajian ini, ketika menawarkan 
sebuah sistem alternatif baru, adalah kajian yang didasarkan pada ayat Al 
Qur’an, prinsip-prinsip hukum dan teori serta norma-norma yang cukup 
komprehensif dan mendalam. Tak lupa, bab ini juga membandingkan 
beberapa aspek pengaturan khususnya modal dan pembagian 
keuntungan dan kerugian suatu usaha bisnis (termasuk CV) dalam 
Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Kajian terhadap ekonomi syariah 
dalam bab 9 semakin lengkap dengan adanya pembahasan tentang 
penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil 
(mudharabah) yang ada di BAB 10.  

Kajian dalam BAB 10 ini merupakan hasil penelitian di BNI Syariah 
Cabang Malang terhadap penerapan produk pembiayaan bagi hasil 
(mudharabah), sehingga kajian ini lebih bersifat teknis dan implementatif. 
Bank syariah pada saat ini diharapkan lebih mampu mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan berdasarkan asas 
demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan serta keadilan yang melekat 
seutuhnya, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
bagi semua pelaku ekonomi yang ada untuk dapat berperan sesuai 
dengan bidang usaha dan hak dan kewajiban masing-masing. Kajian ini 
ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana penerapan 
prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah), apa 
saja hambatannya dan apa upaya BNI Syariah Cabang Malang dalam 
mengatasi hambatan tersebut.  

Mungkin perlu ditegaskan, buku ini tidak bermaksud untuk 
memposisikan globalisasi berhadap-hadapan secara diametral dengan 
ekonomi syariah. Adapun kajian-kajian atapun kritisi terhadap globalisasi 
dan ekonomi syariah yang terhimpun dalam buku ini adalah kekayaan 
khasanah ilmiah yang memang layak untuk dikaji lebih lanjut. Globalisasi 
adalah sebuah fenomena yang memang harus disikapi dan dihadapi, 
tidak cukup hanya dalam konteks sebagai sebuah negara akan tetapi juga 
sebagai sebuah bangsa. Jadi tanggung jawab itu tidak saja ada pada 
negara akan tetapi juga setiap manusia, warga negara, sebagai individu 
maupun sebagai kelompok atau entitas tertentu untuk ikut mewujudkan 
tujuan pembangunan, apapun pilihan ideologi ekonomi negaranya. 
Bangsa Indonesia, berdasarkan sejarahnya, telah melewati berbagai era 
mulai dari kejayaan nusantara, kolonialisme, kemerdekaan, orde lama, 
orde baru sampai dengan saat ini era reformasi. Dari sejarah inilah, 
bangsa Indonesia sudah waktunya melakukan refleksi terhadap 
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kegagapannya menyikapi dan menghadapi globalisasi. Kekuatan 
konstitusionalisme ekonomi Indonesia seharusnya menjadi jati diri bangsa 
Indonesia.  

Sebagai rangkaian yang terpisah dari isu globalisasi akan tetapi 
merupakan satu kesatuan wacana keilmuan yang terhimpun dalam buku 
ini, di dalam BAB 11, diberikan kajian tentang konsep poligami dalam 
hukum Islam. Kajian ini menjadi penting ketika secara realitas, hal ini 
banyak terjadi dalam masyarakat kita. Kajian ini berupaya memberikan 
jawaban atas perdebatan yang terus terjadi tentang konsep perkawinan 
poligami berdasarkan syari’at Islam dan mengapa hal itu diperbolehkan.  
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Hukum Internasional  
(Kajian Ontologis)1 
 

Mahendra Putra Kurnia 

ABSTRACT 
International Law remains as a currently fast growing branch of law science. 
Some, however, feel doubt with its existence as an obviously intact law. An 
ontological review really assists the author to get some evidences about 
International Law, especially related to the fast development of International Law, 
its compliance rate, and the demand of International Law subjects.

Key Words:  hukum internasional (international law), kajian ontologis (ontological review), 
eksistensi (existence), ada (being). 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah  

Salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum 
Internasional (international law). Dewasa ini Hukum Internasional telah 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu Hukum sendiri pada 
dasarnya juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini 
ditandai dengan semakin banyak dan berkembangnya aliran-aliran dalam 
Ilmu Hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran postmodern 
termasuk critical legal studies di dalamnya. 

Pada awalnya Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perila-
ku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola 
hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian 
meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan 
perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan 
multinasional dan individu. Hukum Internasional, dalam sejarahnya telah 
hamper berumur 4 abad, namun akar-akarnya telah terdapat semenjak 
zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Di zaman Yunani Kuno ahli-ahli 
pikir seperti Aristoteles, Socrates dan Plato telah mengemukakan 
gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat dan individu. Lebih dari 
2000 tahun yang lalu city-states di Yunani walaupun didiami oleh bangsa 
dengan bahasa yang sama, hubungan mereka telah diatur oleh 
ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama Hukum Internasional. 
Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan 

                                                            
1 Tulisan ini sebelumnya pernah diterbikan di Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman Volume 4 Nomor 2 Desember 2008 hlm.77-85. 

2 
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perang dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Namun, pada 
waktu itu ketentuan-ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip 
hukum yang mengikat, tetapi atas percampuran moral, agama dan 
hukum.2 

Sedikit berbeda dengan zaman Yunani Kuno, pada zaman Romawi 
hubungan internasional sudah mengarah kepada hal yang sebenarnya, 
kerajaan Romawi sudah membuat bermascam-macam perjanjian (seperti 
perjanjian perdamaian, persahabatan dan persekutuan) dengan negara 
lain. Konsep hubungan diplomatik (hukum diplomatik-salah satu kajian 
dalam Hukum Internasional) juga berkembang dari “tanah Romawi”. Pada 
Abad ke-15 dan 16 city-states di Italia seperti Venice, Genoa dam 
Florence mengembangkan praktek pengiriman duta-duta besar residen ke 
ibukota masing-masing.3 

Sejak saat abad 15 dan 16 itulah, perubahan dan perkembangan 
Hukum Internasional terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dimulai 
pada masa renaissance yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dengan 
karya-karyanya terutama di bidang hukum antar bangsa (Hukum 
Internasional) yang mempengaruhi perkembangan dunia pada saat itu, 
seperti Bodin, Hugo de Groot (Grotius), Hobbes, Fransisco de Vittoria, 
Fransisco Suarez, JJ Rousseau, Emerich de Vattel, Jeremy Bentham4 
dan banyak lagi lainnya. Kemudian seiring dengan munculnya tokoh-
tokoh dan karyanya, mulai bermunculan pula negara-negara merdeka 
yang berdaulat, dimana hal ini juga memberikan pengaruh yang sangat 
besar terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Internasional.5 

Hingga saat ini Hukum Internasional merupakan keseluruhan 
kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar 
hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa adanya kaidah-kaidah 
ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus 
menerus. Sesungguhnya Hukum Internasional merupakan persoalan 
dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. Dalam hal 
ini tidak adanya suatu system Hukum Internasional, maka masyarakat 
internasional negara-negara tidak dapat menikmati keuntungan-
keuntungan perdagangan dan komersial, saling pertukaran gagasan dan 
komunikasi rutin yang sewajarnya.6 

                                                            
2 Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam 

Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 5. 
3 Ibid., baca juga Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi 

Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 9-10. 
4 Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah 

International Law.  
5 Sejarah Hukum Internasional modern juga tidak bisa dipisahkan dari peristiwa 

Perjanjian Westphalia, perjanjian ini meletakan dasar bagi susunan masyarakat 
Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara 
nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara 
itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari 
pengaruh gereja. 

6 Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, 
Jakarta., hlm 16-17. 
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Selain itu, Hukum Internasional memegang peranan penting dalam 
menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bisa dibayangkan jika tidak 
ada aturan yang berlaku secara internasional (universal) seperti misalnya, 
aturan hukum perang (humaniter), aturan tentang keharusan 
menyelesaikan sengketa/konflik secara damai7 atau konvensi-konvensi 
internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata-
senjata pemusnah massal, penggunaan nuklir dan aturan internasional 
lainnya, maka bisa saja Perang Dunia tidak berhenti sampai “jilid 2”, tetapi 
bisa saja berlanjut sampai “jilid 10” atau bahkan lebih. Sedangkan ada 
Hukum Internasional saja masih banyak peperangan-peperangan terjadi 
seperti misalnya serangan-serangan militer yang dilakukan oleh USA ke 
Afghanistan beberapa waktu yang lalu.8 Sungguh bisa dipastikan akan 
terjadi ketidaktertiban dunia jika tidak ada Hukum Internasional. 

Walaupun demikian, tidak benar adanya anggapan bahwa 
pemeliharaan perdamaian sebagai tujuan keseluruhan Hukum 
Internasional. Sebagaimana dikatakan dengan tepat oleh seorang penulis 
(mendiang W.E. Sir Eric Beckett dalam LQR 55 (1939) hlm. 265)) 
setengah abad yang lampau, raison d’etre Hukum Internasional terutama 
adalah:9 

“membentuk suatu kerangka kerja di dalam mana hubungan-hubungan 
internasional dapat dilakukan dan memberikan suatu system kaidah-
kaidah untuk memperlancar pergaulan internasional; dan sebagai suatu 
kebutuhan praktis hukum internasional telah, dan akan berlaku sebagai 
sebuah system hukum demikian pula andaikata sering terjadi perang”. 
Lebih lanjut dikatakan “tentunya benar bahwa cita-cita hukum 

                                                            
7 Lihat Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai 

yang ditanda tangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh 
Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum 
Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan dan Kerjasama antar Negara yang 
diterima oleh Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi ini meminta pada semua 
negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar 
perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Lihat Juga 
dalam Pasal 33 Piagam PBB yang meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan 
secara damai sengketa-sengketa mereka 

8 Segera setelah terjadinya serangan teroris 11 Sepetember 2001 terhadap gedung 
WTC dan Pentagon, DK PBB dalam Resolusi 1368 (2001), tanggal 12 September 2001, 
mengakui buat pertama kali dan secara resmi hak bela diri individual atau kolektif negara-
negara anggota sebagai balasan terhadap tindakan teroris. Dalam hal ini DK dapat 
menugaskan negara anggota menggunakan senjata untuk memulihkan perdamaian dan 
keamanan. Namun DK sama sekali tidak menugaskan AS dan negara-negara sekutunya 
untuk melakukan tindakan pembalasan ke Afghanistan untuk menundukkan pemerintahan 
Taliban dan Al-Qaeda. 

 Jadi, serangan udara besar-besaran yang dimulai tanggal 7 Oktober 2001 dan 
dilanjutkan dengan pendaratan pasukan AS dan beberapa sekutunya tidak mempunyai 
dasar hukum yang jelas. Yang melakukan tindakan teroris adalah individu-individu, 
kelompok-kelompok tertentu, actor-aktor non negara yang bukan suatu negara. Dalam 
kasus penyerangan terhadap Afghanistan ini tidak sesuai dengan Piagam dan melanggar 
hukum internasional. Dalam kasus Afghanistan ini prinsip hak bela diri telah dintepretasikan 
menjadi pre-emptive atau retaliatory strike yang tidak dibenarkan hukum internasional dan 
sering digunakan untuk kepentingan dan strategi global negara – negara tertentu. 

9 Starke, J.G., op.cit., hlm. 19. 
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internasional haruslah merupakan suatu system hukum yang sempurna 
dimana perang sama sekali akan lenyap, sama seperti cita-cita hukum 
nasional yaitu Konstitusi dan system hukum yang sesempurna mung-
kin, sehingga revolusi, pemberontakan, pelanggran-pelanggaran dan 
lain-lain tidak mungkin akan timbul dan setiap hak manusia dapat dite-
gakkan secara, cepat, murah dan pasti”. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita saksikan betapa 
pentingnya Hukum Internasional bagi kelangsungan kehidupan di dunia. 
Akan tetapi terdapat sebuah permasalahan yang terkait dengan 
keberadaan Hukum Internasional ini. Banyak masyarakat awam yang 
meragukan keberadaan Hukum Internasional ini, pertanyaan yang muncul 
adalah apakah Hukum Internasional benar-benar hukum? Apakah Hukum 
Internasional sebagai hukum yang sebenarnya (true law)? Apa 
sebenarnya objek dari Hukum Internasional? Dan banyak lagi 
pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan keberadaan Hukum 
Internasional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan 
kajian ontology, sebuah kajian yang mempelajari realitas atau kenyataan 
konkret secara kritis (“ada”). Dengan kata lain mencari apa yang menjadi 
objek dan ruang lingkup Hukum Internasional untuk membuktikan bahwa 
Hukum Internasional adalah benar-benar “true law”. 

 
B. PEMBAHASAN 
1. Definisi Hukum Internasional  

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi dari Hukum 
Internasional. Sebelum itu ada baiknya jika diberikan pemahaman 
mengenai kata “definisi” itu sendiri. J.J.H Bruggink dalam bukunya 
Rechts-Reflecties sebagaimana telah diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta 
memberikan pemahaman bahwa definisi adalah sebuah pengertian 
dengan sifat-sifat khusus. Dalam sebuah definisi orang mengungkapkan 
isi sebuah perkataan atau sebuah istilah (pengertian) dalam sejumlah 
perkataan, dimana pengungkapan perkataan tersebut harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Maksud dari sebuah definisi adalah untuk 
menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis (secermat) 
mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan, apa yang 
diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau 
istilah tertentu. Jika ia sesudahnya menggunakan perkataan atau istilah 
itu, maka sudah pasti apa yang ditunjuk dengan perkataan itu.10 

Selanjutnya akan kita lihat istilah-istilah yang berkaitan dengan 
Hukum Internasional. Istilah Hukum Internasional (International Law) 
merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, 
seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenius. 

                                                            
10 B.Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm.71.  
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Istilah Hukum Internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah 
hukum bangsa-bangsa (the law of nation, droit des gens), istilah ini 
digunakan diantaranya oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick 
Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan 
tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau 
digunakan akhir-akhir ini.11 

Hukum Internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum 
internasional publik, walaupun pada dasarnya Hukum Internasional dalam 
arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi Hukum Internasional Publik 
dan Hukum Internasional Privat (istilah lainnya dari Hukum Perdata 
Internasional).12 Bila Hukum Internasional Publik mengatur hubungan 
antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, Hukum Internasional 
Privat mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan 
hukum dari negara-negara yang berbeda.13 

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 
hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat 
untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam 
hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga: 
a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-

lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-
hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan 
negara-negara dan individu-individu; dan 

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu 
dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu 
dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat 
internasional.14 

                                                            
11 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, 

PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 2. Baca juga buku yang ditulis oleh Boer Mauna hlm.2. 
12 Untuk hal ini Melda Kamil Ariadno mempunyai pandangan bahwa saat ini akan 

sangat sulit untuk membedakan secara jelas antara produk Hukum Internasional dengan 
produk Hukum Perdata/Ekonomi Internasional, karena keduanya seringkali bersinggungan. 
Bahkan perkembangan saat ini seringkali ditemui produk hukum kombinasi antara Hukum 
Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional, seperti halnya perjanjian pinjaman (loan 
agreement) antara satu negara dengan IMF, World Bank dan ADB. Pembentukan World 
Trade Organization (WTO) dan perjanjian-perjanjian dalam kerangka WTO, sampai kepada 
permasalahan penanaman modal asing (Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional 
Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.) 

13 Boer Mauna, op.cit., hlm. 2. baca juga buku yang ditulis Prof. Dr. F. Sugeng 
Istanto, SH, beliau mendefinisikan Hukum Perdata Internasional adalah kumpulan ketentuan 
hukum yang menyelesaikan masalah antar individu-individu yang pada saat yang sama 
tunduk pada yurisdiksi dua negara atau lebih yang berbeda. Hukum Perdata Internasional 
adalah juga bagian dari hukum antar tata hukum, yakni kumpulan ketentuan hukum yang 
menunjuk ketentuan hukum yang berlaku dalam hal suatu masalah tunduk pada yurisdiksi 
dua system hukum atau lebih yang berbeda (F. Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, 
Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 2). Van Brakel berpendapat 
“Internationaal privaatrecht is nationaal recht voor internationale rechtsverhourdingen 
geschreven” artinya HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-
hubungan hukum internasional. 

14 J.G. Starke., op.cit., hlm. 3. 
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Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum Internasional 
sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan 
atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) 
yang bukan bersifat  perdata. Dalam kesempatan lain, Mochtar mene-
gaskan bahwa Hukum Internasional adalah “keseluruhan kaidah dan asas 
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara 
antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain 
yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”.15 

Rebecca Wallace dalam bukunya “International Law” mende-
finisikan hukum internasional sebagai “rules and norms which regulate the 
conduct of states and other entities which at any time are recognized as 
being endowed with international personality, for example international 
organizations and individuals, in their relations with each other”.16 

Sementara itu The American Law Institute mendefinisikan Hukum 
Internasional sebagai berikut: “The conduct of states and of international 
organizations, and with their relations inter se, as well as some of their 
relations with persons, wether natural or personal -  tindakan negara-
negara dan tindakan organisasi internasional, serta hubungan-hubungan 
mereka inter se, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan 
orang-orang maupun badan hukum”.17 
 
2. Ontologi 

Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar keilmuan berupaya 
untuk menjawab “apa” yang menurut Aristoteles merupakan The first 
Philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Istilah ontologi 
berasal dari istilah Yunani “On = being” dan “Logos = logic”, sehingga 
ontologi adalah “The theory of being qua being” atau “teori tentang 
keberadaan sebagai keberadaan”.18 

Beberapa pengertian tentang ontologi dapat disimak dari kutipan 
berikut:19 
a. Ontologi itu mencari ultimate reality (Louis O.Katsoff, 1953: 178) 
b. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terlihat oleh suatu 

perwujudan tertentu, yang universal, menampilkan pemikiran 
semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat 
dalam setiap kenyataan, menjelaskan yang ada meliputi semua 
realitas dalam semua bentuknya (Noeng Muhadjir, 2001: 57) 

c. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita 
ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori 
tentang “ada” (Jujun S. Suriasumantri, 1985 : 5) 

                                                            
15 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar., op.cit., hlm. 4. 
16 Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit 

Media, Jakarta, hlm. 176. 
17 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar., op.cit., hlm. 5 dan J.G. Starke., op.cit., hlm. 34. 
18 A.Mukthie Fadjar, 2007, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Bahan Kuliah Program S3 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 23. 
19 Ibid., hlm. 23-24. 
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d. Ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan, 
maka ia disebut ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada 
pengetahuan, dalam agama yang dipikirkan ontologi adalah Tuhan 
(Sidi Gazalba, 1973 : 106) 

e. Ontologi adalah ilmu/teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada, 
bukan didasarkan atas alam nyata, tetapi berdasarkan logika (Amsal 
Bakhtiar, 1997 : 169) 

f. Ontologi merupakan salah satu objek garapan filsafat ilmu yang 
menetapkan batas lingkup dan teori tentang hakikat realitas yang 
ada (being), baik berupa wujud fisik maupun metafisik (Hadi Masruri 
& Imron Rossidy, 2007) 

Ontologi dapat mendekati masalah hakekat kenyataan dari dua 
macam sudut pandangan. Orang dapat mempertanyakan “kenyataan itu 
tunggal atau jamak?” yang demikian ini merupakan pendekatan 
kuantitatif. Atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan “Dalam babak 
terakhir apakah yang merupakan jenis kenyataan itu?” yang demikian 
merupakan pendekatan kualitatif. Dalam hubungan tertentu segenap 
masalah di bidang ontologi dapat dikembalikan kepada sejumlah 
pertanyaan yang bersifat umum seperti, “Bagaimanakah cara kita hendak 
membicarakan kenyataan?”.20 

Ada beberapa istilah-istilah terpenting yang terdapat dalam bidang 
ontologi ialah: yang-ada (being), kenyataan (reality), eksistensi 
(exixtence), perubahan (change), tunggal (one) dan jamak (many).21 

Pemahaman tentang ontologi juga terdapat dalam buku Ilmu 
Filsafat;Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sudarsono, beliau menyatakan 
tokoh yang membuat ontologi populer adalah Christian Wolff (1679-1714). 
Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu: ta onta  berarti “yang 
berada”, dan logi berarti: ilmu pengetahuan; ajaran. Dengan demikian 
ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada.22 
 
3. Hukum Internasional Sebagai Hukum Yang “Ada” 

Satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas adalah bahwa 
Hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu 
himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral 
semata. Penulis Yurisprudensi atau ilmu pengetahuan dan filsafat hukum 
berkebangsaan Inggris, John Austin (1790-1859) dianggap sebagai 
pendukung utama teori ini, penulis lain yang juga mempertanyakan 
karakter sebenarnya dari Hukum Internasional adalah Hobbes, Pufendorf 
dan Bentham. Pandangan Austin terhadap Hukum Internasional diwarnai 
oleh teorinya mengenai hukum pada umumnya. Menurut teori Austin ini, 

                                                            
20 Louis O. Kattsoff, 1996, dari buku yang berjudul Elements of  Philosophy, The 

Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, 
Pengantar Filsafat, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta, hlm. 192. 

21 Ibid., hlm. 194. 
22 Sudarsono, 2001, Ilmu Filsafat;Suatu Pengantar, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 

118. 
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hukum stricto sensu dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang 
berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat, yang secara 
politis berkedudukan paling tinggi atau apabila tidak terdapat otoritas yang 
berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah tersebut  tidak dapat 
digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan  hanya kaidah-
kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata. Penerapan teori 
umum ini terhadap Hukum Internasional, karena tidak ada yang dapat 
dinamakan otoritas yang memiliki kekuasaan legislatif atau otoritas yang 
secara tegas berkuasa atas masyarakat negara-negara dan karena 
hingga saat ini kaidah-kaidah Hukum Internasional hampir secara 
eksklusif bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa Hukum 
Internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya “moralitas 
internasional positif” (positive international morality), yang dapat 
disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau 
masyarakat. Lebih lanjut Austin menggambarkan Hukum Internasional 
sebagai terdiri dari “opini-opini atau sentimen-sentimen yang berlangsung 
di antara bangsa-bangsa pada umumnya”. Pandangannya ini sesuai 
klasifikasinya mengenai tiga kategori hukum, yaitu hukum Tuhan (divine 
law), hukum positif (positive law) dan moralitas positif (positive morality).23 

Keraguan masyarakat awam terhadap “ada”-nya Hukum 
Internasional terasa sangat wajar, apalagi banyak orang yang memban-
dingkannya dengan Hukum Nasional negara-negara. Jika dibandingkan 
tentu saja kekuatan hukum kedua sistem tersebut sangat berbeda. Dalam 
sistem Hukum Internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat 
memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada 
badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum 
yang mengikat langsung negara-negara anggota disamping tidak adanya 
angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-
negara pelanggar hukum. Hukum Internasional memang tidak selengkap 
Hukum Nasional karena tidak adanya unsur-unsur di atas. Namun 
demikian, negara-negara tetap percaya bahwa Hukum Internasional itu 
ada dan sebagai negara berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya 
terdapat kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum 
internasional dan secara umum mematuhinya. Negara-negara mematuhi 
Hukum Internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk 
mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk 
melindungi kepentingannya sendiri. Negara-negara tersebut patuh karena 
merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian.24 

Melihat pandangan di atas bahwa Hukum Internasional dipatuhi 
untuk kepentingan negara-negara itu sendiri, jika dikaitkan dengan 
pendapat Brierly, maka akan didapat sebuah bukti lagi akan keberadaan 
dan eksistensi Hukum Internasional. Brierly berpendapat : “Law exists 
only in a society, and a society cannot exist without a system of law to 

                                                            
23 J.G. Starke, op.cit., hlm. 19-20. 
24 Boer Mauna, op..cit., hlm, 2-3. 
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regulate the relations of its members with one another”.25 Anggap saja, 
dalam hal ini society yang dimaksud Brierly adalah negara-negara atau 
masyarakat internasional yang ada di dunia. Dengan demikian akan 
diperoleh pemahaman “Hukum dapat eksis di dalam sebuah society 
(negara-negara/masyarakat internasional) dan sebuah society (negara-
negara/masyarakat internasional) tidak dapat eksis tanpa ada hukum 
yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lainnya”. Hukum 
yang dimaksud dalam pemahaman tersebut adalah Hukum Internasional. 
Negara-negara dianalogikan seperti manusia dalam sebuah komunitas, 
dimana diperlukan sebuah sistem hukum untuk mengatur hubungan 
antara manusia-manusia yang ada dalam komunitas tersebut, demikian 
dengan Hukum Internasional mutlak diperlukan keberadaan dan 
eksistensinya untuk mengatur hubungan komunitas dunia yang 
anggotanya adalah negara-negara.26 

Bukti-bukti lain tentang Hukum Internasional sebagai hukum yang 
“ada” dapat kita saksikan dari semakin berkembang pesatnya Hukum 
Internasional itu sendiri, terutama dalam ranah HAM, Hukum Pidana 
Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional. Rezim HAM 
Internasional memiliki peran yang sangat besar dalam meng-“ada”-kan 
Hukum Internasional yang materinya berhubungan dengan hak-hak asasi 
yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Perjanjian-perjanjian 
internasional seperti The Universal Declaration of the Human Right, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR), The International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) dan Convention of Elimination and Discrimination Against 
Women (CEDAW) adalah produk Hukum Internasional yang mana 
mewajibkan semua negara mematuhinya, bahkan kovenan tersebut 
memerintahkan negara-negara untuk mengadopsi isi kovenan dan 
mengaturnya dalam hukum nasional masing-masing negara.27 

Perkembangan Hukum Internasional yang semakin menunjukkan 
eksistensinya juga terlihat di ranah hukum pidana, dengan diperke-
nalkannya konsep pertanggungjawaban pidana individual (individual 
                                                            

25 Ibid., hlm. 4. 
26 Jika diperluas lagi dan dikaitkan dengan teori subjek Hukum Internasional (subjek 

Hukum Internasional adalah segala pemegang hak dan kewajiban menurut hukum 
internasional), maka anggota komunitas dunia atau masyarakat internasional bukan hanya 
negara-negara saja, Takhta Suci (Vatican Roma), International Committee of the Red Cross 
(ICRC), Organisasi Internasional, Individu, Pemberontak dan Belligerent juga termasuk 
sebagai anggota komunitas dunia/masyarakat internasional yang diatur oleh Hukum 
Internasional. 

27 Baca Pasal 2 ayat (1) ICCPR dan lihat juga Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, 
2006, Hukum Internasional Kontemporer……, hlm.8-9. Indonesia sebagai salah satu 
anggota dari komunitas dunia, juga melakukan hal ini, banyak peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat dari Hukum Internasional, 
seperti misalnya UU yang berhubungan dengan HAKI yang merupakan amanat dari 
perjanjian-perjanjian WTO, UU Pemilu yang mewajibkan keterwakilan wanita dalam politik 
merupakan impact dari ICCPR dan CEDAW, UU HAM dan lembaga pengadilan HAM 
dipengaruhi oleh Deklarasi Universal HAM PBB dan konvensi-konvensi HAM internasional 
serta masih banyak contoh lainnya. 
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crime responsibility) yang memungkinkan pelaku kejahatan-kejahatan 
internasional atau pelanggar HAM berat diadili secara individual melalui 
peradilan internasional yang permanen.28 Hukum Internasional di bidang 
lingkungan hidup juga mewarnai “ke-eksistensi-an” Hukum Internasional, 
banyak sekali aturan Hukum Internasional seperti Deklarasi Stockholm, 
The UN Conference on Environment and Development in Rio de Janiero 
1992, Water Convention, The Basel Convention on the Control of 
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal dan 
yang baru-baru ini dibahas di Bali tentang climate changes memaksa 
negara-negara untuk mematuhi, menyesuaikan, mengadopsi dan 
melaksanakan konvensi-konvensi tersebut. 

Paradigma baru Hukum Internasional yang responsif dan antisipatif 
ditunjukkan dengan menguatnya peran organisasi-organisasi non-
pemerintah (non state actor) di tingkat dunia. Mereka tidak saja terlibat 
dalam bantuan kemanusian (humanitarian assistance) dalam kaitannya 
dengan pertumbuhan bantuan ekonomi di negara-negara berkembang, 
melainkan juga dalam penyelesaian pertikaian. Seperti yang dilakukan 
oleh Henry Dunant Center terhadap kasus GAM dengan Pemerintah RI 
baik yang terkait dengan upaya penyelesaian pertikaian melalui 
mediasi,maupun penandatanganan Nota Kesepakatan Memorandum of 
Understanding (MoU) tentang penghentian kekerasan.29 

Memang Hukum Internasional sebagai sebuah hukum diakui masih 
banyak kelemahan dan kendala terutama dalam hal kekuatan 
mengikatnya, penegakan dan penerapan sanksi-sanksi, prinsip-prinsip 
kedaulatan negara serta asas local remedies, tetapi seperti yang 
diungkapkan oleh Melda Kamil Ariadno dalam tulisannya yang berjudul 
“Hukum Internasional Adalah Hukum Yang Hidup”, Hukum Internasional 
tetap ada dan diperlukan, bahkan berkembang semakin pesat, menyen-
tuh hampir setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Menjawab “rasa pesimis” berbagai pihak mengenai Hukum Internasional 
dan organisasi internasional, seperti PBB, keberadaan Hukum Inter-
nasional tetap dibutuhkan. Hubungan antara pelaku Hukum Internasional, 
negara dengan lainnya, akan merupakan suatu kekacauan tanpa ada 
aturan yang mengaturnya. Negara yang kuat akan menekan yang lemah, 
negara yang kaya akan menginjak yang miskin. Saat ini meskipun hal 
seperti itu ada, tetapi tidak dalam tingkat “yang semena-mena”, tetap ada 
tekanan untuk mematuhi Hukum Internasional yang diakui oleh negara-
negara. Begitu meluasnya masalah-masalah yang bisa bersinggungan 

                                                            
28 Statuta Roma 1998 yang mendirikan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), 

pembentukan Mahkamah Kriminal untuk bekas penjahat perang dan pelanggar berat HAM 
Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) adalah contoh nyata dimana individu dapat diadili 
Mahkamah tersebut atas pelanggaran – pelanggaran berat HAM bila peradilan nasional 
tidak sanggup atau tidak mau mengadilinya. Slobodan Milosevic adalah contohnya dan 
segera menyusul Radovan Karadzic mantan Presiden Serbia dan buronan perang Bosnia 
yang dituduh sebagai otak pembantaian 8.000 warga muslim Srebrenitsa pada 1995 yang 
akhirnya berhasil ditangkap dan rencananya akan diekstradisi ke Den Haag untuk diadili. 

29 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, op.cit., hlm. 9. 
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dengan Hukum Internasional merupakan bukti perjalanan “hidupnya” 
Hukum Internasional, sebagai satu system hukum yang diakui dan 
dibutuhkan oleh negara-negara beradab.30 

 
C. PENUTUP 

Mencuatnya berbagai keraguan dan pertanyaan akan keberadaan 
dan eksistensi Hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum dijawab 
dengan menggunakan kajian ontologi yang memang mengkaji tentang 
sesuatu yang “ada”. Keraguan dan pertanyaan terjawab dengan bukti-
bukti yang menyebutkan adanya perkembangan pesat Hukum 
Internasional itu sendiri dan tingkat kepatuhan serta kebutuhan pelaku 
Hukum Internasional terhadap Hukum Internasional tersebut. Hal itu 
sudah cukup membuktikan bahwa Hukum Internasional itu “ada”. 

                                                            
30 Melda Kamil Ariadno, op.cit., hlm. 178-179. 
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Aspek Hukum Liberalisasi Jasa Angkutan Udara Di Asean: 
Analisis Yuridis Pengaturan Jasa Angkutan Udara 
Indonesia Terhadap Asean Multilateral Agreement On Air 
Services (ASEAN MAAS) 
 

Adi Kusumaningrum 

ABSTRAKSI 
Liberalisasi perdagangan dunia lahir dengan disepakatinya GATT atau General Agreement 
on Tariffs and Trade pada tahun 1944. Salah satu bidang new issues yang dibahas pada 
perundingan GATT dalam Putaran Uruguay tahun 1994 adalah perundingan dan perjanjian 
bidang jasa (service) yang disebut General Agreement on Trade in Service (GATS). Salah 
satu Sectoral Annex dalam GATS tersebut adalah annex untuk Air Transport Services, yang 
tentunya akan memberikan implikasi yang luas khususnya pada sektor industri angkutan 
udara, dimana pembukaan pasar merupakan hal baru di bidang ini. Pada tanggal 20 Mei 
2009 di Manila, Filipina telah ditandatangani ASEAN Multilateral Agreement on Air Services 
(ASEAN MAAS) oleh 10 negara ASEAN. ASEAN MAAS memberikan landasan kerjasama 
dibentuknya ASEAN Singgle Aviation Market 2015 yang memberikan hak terbang ke-3, ke-4 
dan ke-5 secara penuh dari keseluruhan poin di dalam wilayah teritorial suatu negara ke 
keseluruhan poin di wilayah teritorial negara ASEAN lainnya. Hal tersebut tentu saja 
memberikan beberapa implikasi hukum terhadap pengaturan jasa angkutan udara luar 
negeri di Indonesia, salah satunya terhadap elemen-elemen terbang yang diperjanjikan yang 
diantaranya meliputi: a). Penunjukan perusahaan penerbangan (single/multi designation); b). 
Rute penerbangan (routes schedule); c). Kepemilikan perusahaan penerbangan (substantial 
ownership and effective control atau principal place of business); d). Tarif dan e). Doing 
business (selling and marketing, transfer of earning, etc). UURI No. 1 Tahun 2009 sebagai 
pengganti UURI No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dirasakan lebih komprehensif 
mengatur elemen-elemen terbang utamanya dalam menghadapi arus liberalisasi jasa 
angkutan udara dalam kerangka ASEAN Single Aviation Market 2015. Undang-undang ini 
meletakkan dasar hukum agar perusahaan penerbangan nasional dapat bertahan dan 
bersaing baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. 
Kata Kunci: liberalisasi, jasa, angkutan udara, ASEAN. 

A. PENDAHULUAN 
Wilayah udara Republik Indonesia memiliki potensi besar bagi 

upaya memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan 
hal tersebut, kebijaksanaan pendayagunaan ruang udara1 nasional tidak 

                                                            
1 Ruang udara adalah suatu ruang diangkasa yang terdekat pada bumi kita dimana 

didapati unsur-unsur gas yang disebut udara, dan terdapat di lapis atmosfer. Lihat Priyatna  

3
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dapat dipisahkan dengan kebijakan pengembangan jasa angkutan udara2 
nasional. Keunggulan komparatif letak geografi RI sangat mendukung 
pendayagunaan wilayah udara RI pada usaha jasa angkutan udara 
internasional melalui kekuatan industri angkutan udara nasional dan 
didukung pula oleh sifat hakiki angkutan udara sendiri yang “trans-
border”. 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan peluang terhadap 
pengelolaan wilayah udara Indonesia sebagai asset yang dikuasai negara 
dan harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dan 
negara. Pasal tersebut merupakan landasan ideologis pembangunan 
sumber daya alam di Indonesia, sebagaimana dimaksudkan oleh Jeremy 
Bentham3 dalam teori Utilitas-nya, yang menyatakan bahwa “the greatest 
happiness of the greatest number”. Dalam hal ini, negara Indonesia 
berhak untuk menentukan nasibnya sendiri di bidang ekonomi sebagai-
mana prinsip economic self-determination, dan bekerjasama dengan 
negara lain dalam mengeksploitasi kekayaan alamnya berdasarkan 
persamaan kedaulatan setiap negara. Dalam Pasal 4 Piagam PBB 
tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Ekonomi Negara-Negara 
tahun 1974 (Charter of the Economic Right dan Duties of State, 
selanjutnya disebut CERDS) disebutkan bahwa adalah hak setiap negara 
”untuk melakukan perdagangan internasional dan bentuk-bentuk lain 
kerjasama ekonomi tanpa memandang perbedaan-perbedaan politik, 
ekonomi, dan sosial”. Pasal ini menyatakan pula bahwa suatu kewajiban 
yang melekat pada hak tersebut, yaitu kewajiban untuk tidak mendiskri-
minasikan bentuk-bentuk apapun dalam perdagangan internasional 
karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Pasal 14 CERDS menya-
takan bahwa setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama dalam 
memajukan perluasan dan liberalisasi perdagangan dunia serta mening-
katkan kesejahteraan dan standar kehidupan semua rakyatnya, 
khususnya bagi negara-negara sedang berkembang. 

Liberalisasi perdagangan dunia lahir dengan disepakatinya GATT 
atau General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1944. Dalam 
konferensi ini negara-negara maju sepakat untuk saling mengakhiri 
kebijakan perdagangan mereka yang protektif dan menggantikannya 
dengan dengan sistem perdagangan bebas yang tunduk pada prinsip-
prinsip GATT. Prinsip-prinsip GATT tersebut bertujuan untuk menunjang 

                                                                                                                                       
Abdurrasyaid, 1977, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, Binacipta, 
Bandung, hlm.2. 

2 Istilah penerbangan (aviation) sering dipakai seolah-olah menjadi sinonim dari 
angkutan udara (air transport). Pada hakikatnya penerbangan mempunyai makna yang lebih 
luas dari agkutan udara, karena penerbangan dapat pula dilakukan bukan untuk keperluan 
angkutan udara, tetapi misalnya untuk latihan penerbangan, penyemprotan hama, oleh raga, 
survai, pemetaan dan lain-lain. Lihat E. Suherman, 2000, Aneka Masalah Hukum 
Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, hlm.174. 

3 Ahmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 
Gunung Agung, Jakarta, hlm.267. 
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supaya perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka mengurangi 
hambatan-hambatan dalam bentuk tariff dan non tariff. Sebagai suatu 
sistem, GATT berlandaskan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi 
yang integral. Komponen dan prinsip-prinsip dasar GATT tersebut 
tentunya tertanam pula dalam teks General Agreement sebagai sumber 
yuridis utama GATT. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya Most Favoured 
Nation atau Nondiskriminasi, National Treatment, Tariff sebagai Instrumen 
Tunggal untuk Proteksi, Tariff Binding, Persaingan yang Adil, Larangan 
terhadap Restriktif Kuantitatif, Waiver Clauses dan Pembatasan Darurat 
terhadap Impor, dan Perkecualian untuk Perjanjian Perdagangan 
Regional.4 

Salah satu bidang new issues yang dibahas pada perundingan 
GATT dalam Putaran Uruguay tahun 1994 adalah perundingan dan 
perjanjian bidang jasa (service) yang disebut General Agreement on 
Trade in Service (GATS). GATS merupakan bagian World Trade 
Organisation (WTO) Agreement5 dan terletak pada Annex IB persetujuan 
tersebut. Perjanjian ini mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan 
perjanjian di bidang trade in goods yang terurai dalam perjanjian GATT 
yang terumuskan pada tahun 1947 dengan berbagai penyesuaian-
penyesuaian pada periode selanjutnya. Salah satu Sectoral Annex dalam 
GATS tersebut adalah annex untuk Air Transport Services, yang tentunya 
akan memberikan implikasi yang luas khususnya pada sektor industri 
angkutan udara, dimana pembukaan pasar6 merupakan hal baru di 
bidang ini. Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam GATT 
– WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994, yang berarti bahwa ketentuan 
internasional tersebut telah diadopsi menjadi hukum nasional Indonesia. 
Ratifikasi ini secara langsung berimplikasi pada penerapan GATS di 
Indonesia, termasuk penerapan Annex Air Transport Services pada 
perdagangan jasa angkutan udara. 

Pada perkembangannya, konferensi negara-negara organisasi 
penerbangan sipil internasional (International Civil Aviation Organization 
atau ICAO) berkomitmen untuk tidak membuka pasar secara penuh 
                                                            

4 H. S Kartadjoemena, 2002, GATT dan WTO: Sistem Forum dan Lembaga 
Internasional di Bidang Perdagangan, UI Press, Jakarta, hlm.77 dan hlm.109-113. 

5 WTO Agreement selengkapnya mencakup Annex 1, mencakup Annex 1a tentang 
Multilateral Agreements on Trade in Goods; Annex 1B tentang General Agreement on Trade 
in Services; Annex 1C tentang Agreement on Related Aspect of Intellectual Property Rights; 
Annex 2 tentang Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 
Disputes; Annex 3 tentang Trade Policy Review Mechanism; Annex 4 tentang Plurilateral 
Trade Agreement. Final Act. Uruguay Round, Marrakesh, 15 April 1994. 

6 Pembukaan pasar transportasi udara dalam industri penerbangan berhubungan 
dengan hak terbang, yang sebelumnya telah telah ada pengaturannya pada Konvensi 
Chicago tahun 1944 khususnya tentang kedaulatan (art. 1), penerbangan tidak berjadwal 
(art. 5), penerbangan berjadwal (art 6), dan cabotage (art. 7). Pembukaan pasar (market 
access) untuk transportasi udara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 
negara-negara anggota agar mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengoperasikan 
penerbangan internasional dalam pasar yang kompetitif dan tentu saja hal tersebut tetap 
berdiri diatas sistem yang didasarkan pada pengakuan setiap negara memiliki kedaulatan 
yang “complete dan exclusive”. 
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(open-sky policy), akan tetapi secara perlahan-lahan, berkesinambungan, 
teratur dengan baik (damai), dan perubahan dari safeguard yang akan 
menekankan pada partisipasi, adaptasi, dan flesibilitas pengaturan.7 Di 
kawasan Asean yang beranggotakan Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, 
Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, akan 
membuat tonggak sejarah dengan menerapkan kebijakan liberalisasi 
angkutan udara secara penuh pada 2015 melalui Asean Single Aviation 
Market.8 Hal tersebut merupakan implementasi dari perjanjian open sky 
yang telah disepakati oleh seluruh Negara anggota ASEAN yang tertuang 
dalam ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS) 
dan telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina9.
Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang jasa angkutan udara ini telah 
dimulai dengan adanya kerjasama sub-regional. Kerjasama sub-regional 
tersebut diantaranya dilakukan oleh Brunei – Indonesia – Malaysia – 
Philipina (di sebut MOU BIMP – EAGA on Air Linkages 1995), dan 
Indonesia – Malaysia – Thailand (di sebut IMT – GT). Sedangkan, 
kerjasama regional ASEAN telah menghasilkan (1) The Asean 
Memorandum of Understanding on Air Freight Services, yaitu 
kesepakatan ASEAN mengenai liberalisasi angkutan kargo udara yang 
bertujuan meningkatkan perdagangan dengan memperlancar arus 
pergerakan barang di antara negara-negara anggota ASEAN; dan (2) 
ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS), yaitu 
kesepakatan ASEAN mengenai implementasi liberalisasi angkutan udara 
melalui ASEAN Single Aviation. Dan saat ini sebenarnya sudah dihasilkan 
kesepakatan ASEAN Multilateral Agreement on The Full Liberalisation of 
Passanger Air Services (ASEAN MALFPAS) yang akan mengatur 
liberalisasi angkutan udara secara penuh, namun saat ini Indonesia masih 
menunda penandatanganan perjanjian tersebut dengan alasan 
pertimbangan kepentingan nasional. 

Dengan diratifikasinya hasil Putaran Uruguay 1994 oleh Indonesia 
dengan UU Nomor 7 Tahun 1994, dan disepakatinya ASEAN MAAS oleh 
Negara-negara Asean termasuk Indonesia memberikan beberapa 

                                                            
7 Indonesia Civil Aviation Policy Toward Air Service Liberalization. Naskah 

Presentasi Indonesia di Forum ICAO yang diselenggarakan pada bulan April 2001. 
8 Salah satu model “Single Aviation Market” di dunia adalah pasar penerbangan 

tunggal Eropa. Tiga ciri pasar tunggal pada kawasan ini adalah: 
 1. kebebasan pembukaan/pembuatan perusahaan pengangkutan (free establishment of 

carriers); 
 2. kebebasan mengakses pasar (free access to the market); 
 3. kawasan bebes tarif (free tariff regim). 

9 Kebijakan liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN ini sebelumnya ditegaskan 
dalam ASEAN Framework Agreement for The Integration of Priority Sectors (AFAIPS) yang 
juga telah disepakati pada KTT ASEAN ke-10 tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, 
Laos. AFAIPS ini merupakan suatu kesepakatan kerangka kerja Negara-negara ASEAN 
untuk mengintegrasikan beberapa sektor yang diprioritaskan atau dianggap penting. Dan 
jasa angkutan udara merupakan salah satu dari 11 (sebelas) sektor prioritas di ASEAN. 
Indonesia sendiri telah mengesahkan AFAIPS melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2009. 
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implikasi hukum yang diantaranya adalah tentang bagaimana implikasi 
yuridis ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS) 
terhadap pengaturan jasa angkutan udara luar negeri di Indonesia.  

B.  PERJANJIAN-PERJANJIAN BILATERAL JASA ANGKUTAN 
UDARA DI INDONESIA 

Sampai dengan saat ini, sebelum diberlakukannya full liberalisation, 
pemanfaatan ruang udara bagi dunia penerbangan dan angkutan udara 
oleh negara-negara masih dilakukan dengan perjanjian angkutan udara 
bilateral. Perjanjian bilateral tersebut digunakan sebagai sarana untuk 
menjalin hubungan udara antar bangsa, yang tentu saja tidak terlepas 
dari konvensi-konvensi internasional yang mengatur penerbangan sipil. 
Pada umumnya perjanjian angkutan udara selalu mengacu pada 
konvensi-konvensi internasional yang diantaranya: Konvensi Paris 1919, 
Konvensi Havana 1928, dan Konvensi Chicago 1944. 

Konferensi mengenai penerbangan sipil internasional telah dimulai 
sejak tahun 1910 di Paris, akan tetapi konperensi ini tidak berhasil 
mengesahkan konvensi yang mengatur penerbangan internasional, 
meskipun konvensi ini tetap mempunyai arti yang sangat penting untuk 
mengembangkan hukum udara karena telah berhasil menyusun konsep 
pasal demi pasal ketentuan teknis dan operasional penerbangan 
internasional walaupun belum sempurna.10 Konsep yang telah disusun 
dalam Konvensi Paris 1910 tersebut, kemudian disahkan atau menjadi isi 
dari Konvensi Paris 1919. Ketentuan-ketentuan konvensi tersebut yang 
relevan dengan perjanjian angkutan udara bilateral terutama aspek-aspek 
yang berkaitan dengan tukar-menukar angkutan udara adalah:  
1. Penerbangan lintas (over fly) 
 Di dalam Konvensi Paris 1919 disepakati pesawat udara negara 

anggota diberi hak penerbangan lintas (over fly)11 negara anggota 
lainnya, namun demikian negara tempat pesawat udara melakukan 
penerbangan lintas berhak menetapkan rute penerbangan yang harus 
dipatuhi untuk penerbangan lintas (over fly) tersebut. 

2. Penerbangan komersial 
 Berbeda dengan penerbangan lintas, yang merupakan hak yang 

dijamin oleh konvensi, maka untuk penerbangan internasional 
berjadwal12 harus memperoleh ijin lebih dahulu. Ketentuan ini 

                                                            
10 K. Martono. 1996, Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia, Mandar Maju, 

Bandung, hlm.24. 
11 Ketentuan Hak Lintas diatur dalam Pasal 15 Paragraf (1) Konvensi Paris 1919, 

yang berbunyi: “Every aircraft of a contracting state has the right to across the air space of 
another state without landing. In the case it shall follow the route fixed by the state over 
which the flight takes place. However, for reason of general security, it will be obliged to land 
if ordered to do so by means of the signals provided in Annex D”. 

12 Ketentuan tentang Penerbangan Berjadwal diatur dalam Pasal 15 Paragraf (3) 
Konvensi Paris 1919, yang berbunyi: “The establishment of international airways shall be 
subject to consent of the states flown over”. 
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merupakan dasar hukum perjanjian angkutan udara yang diatur dalam 
Pasal 6 Konvensi Chicago 1944. 13 

3. Cabotage 
 Cabotage14 adalah hak untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos 

secara komersial dari satu tempat ketempat yang lain dalam satu 
wilayah negara berdaulat. Ketentuan dalam konvensi Paris 1919 ini 
akan kembali diatur dalam Pasal 7 Konvensi Chicago 194415. Didalam 
Konvensi Paris dikatakan bahwa setiap negara anggota berhak 
melarang pesawat udara asing dan mencadangkan untuk keperluan 
penerbangan nasional pengangkutan penumpang, kargo dan pos dari 
satu tempat ke tempat yang lain didalam wilayahnya. 

4. Perjanjian angkutan udara bilateral 
 Konvensi Paris 1919 belum mengatur tukar-menukar jasa angkutan 

udara secara multilateral maupun bilateral. Hal tersebut baru diatur 
dalam Konvensi Havana 1928 yang menyatakan bahwa pesawat 
udara dari negara anggota konvensi Havana 1928 dapat mengambil 
dan atau menurunkan penumpang, kargo dan pos secara komersial di 
negara anggota lainnya, walaupun dalam praktek hal tersebut sulit 
dilakukan. Ketentuan ini merubah Pasal 15 Konvensi Paris 1919. 

 
Kovensi Chicago 1944 meletakan dasar hukum pengaturan 

penerbangan sipil internasional yang dapat saling menukarkan hak-hak 
penerbangan (five treedom of the air) secara bilateral serta menjamin 
keamanan, keselamatan, kecepatan, kelancaran dan ketertiban angkutan 
udara internasional. Akan tetapi, koperensi penerbangan sipil 
internasional inipun tidak berhasil mengatur angkutan udara komersial 
internasional secara mulilateral. Meskipun demikian, konperensi ini tetap 
mengusahakan adanya perjanjian yang menukarkan jasa angkutan udara 
secara multilateral dengan berhasilnya disahkan International Air Services 
Transit Agreement (IASTA) dan International Air Transport Agreement 

                                                            
13 Pasal 6 Chicago Convention menyatakan: “No Scheduled international air service 

may be operated over or into the territory of a contracting state, except with the special 
permission or other authorization of that state, and in accordance with the terms of such 
permission or authorization”. 

14 Ketentuan tentang cabotage diatur dalam Pasal 16 Konvensi Paris 1919, yang 
berbunyi: “Each contracting state shall have the right to establihs reservations and 
restrictions in favour of its national aircraft in connection with the carriage of persons and 
goods for hire between two points on its territory. Such reservations and restrictions shall be 
immediately published, and shall be communicated to the International Commission For Air 
Navigation, which shall notify them to the other contracting states.” 

15 Pasal 7 Chicago Convention menyatakan: “Each contracting state shall have the 
right to refuse permission to aircraft of other contracting states to take on in its territory 
passengers, mail, cargo carried for remuneration or hire and destined for another point within 
its territory. Each contracting state undertakes not to enter into any arrangements which 
specifically grant any such previlege on an exclusive basis to any other state or an airline of 
any other state, and not to obtain any such exclusive privilege from any other state.” 
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(IATA) serta yang terakhir Chicago Standard Form Agreement16. 
Kebebasan udara yang dipertukarkan dalam IASTA tersebut adalah17; 
Pertama, the previlege to ply across its territory without landing; Kedua, 
the previlege to land for non-traffic purpose, sedangkan hak-hak 
penerbangan yang dipertukarkan dalam IATA adalah:18 
The previlege to fly across its territory without landing; 
1. The previlege to land for non-traffic pusposes; 
2. The previlege to put down passengers, mail or cargo taken on in the 

territory of the state whose nationality the aircraft possesses; 
3. The previlege to take on passengers, mail or cargo destined for the 

territory of the state whose nationality the aircraft possesses; 
4. The previlege to take on passengers, mail or cargo destined for the 

territory of any other contracting state and the previlege to put down 
passengers, mail and cargo coming fram any such territory. 
 

Kegagalan konvensi Chicago 1944 mengatur tukar-menukar jasa 
angkutan udara secara multilateral, ditindaklanjuti Amerika Serikat 
dengan Inggris dengan mengadakan perjanjian Bermuda 1946 yang 
bertujuan untuk membicarakan masalah-masalah pertukaran hak-hak 
komersial kedua negara dibidang penerbangan sipil internasional.19 
Antara lain membahas lima kebebasan di udara (the five freedom in the 
air) khususnya masalah konsep kebebasan ketiga; keempat; dan kelima, 
rute penerbangan, kapasitas yang harus disediakan, jenis pesawat yang 
akan digunakan dan tariff angkutan udara sipil.20 

Agreement dalam perjanjian Bermuda berisi tentang ketentuan-
ketentuan teknis penerbangan atau pengangkutan udara sipil, seperti 
tentang penentuan rute penerbangan kedua negara, masalah sertifikat 
kelaikan pesawat dan kelaikan personil, serta dokumen-dokumen pener-
bangan, fasilitas penerbangan sipil dan lain-lain.21 

Perjanjian Bermuda 1946 pada umumnya dapat diterima sebagai 
standard utama bagi perjanjian-perjanjian angkutan udara sipil bilateral 
yang dibentuk selanjutnya, dan pola perjanjian Bermuda ini digunakan 
sebagai pedoman untuk perjanjian bilateral. Pola bilateral selanjutnya 
berkembang di kalangan negara-negara di dunia. Sebagai alasan pokok 
dipakainya bentuk bilateral ini beberapa negara mengemukakan tentang 
beberapa kegagalan perjanjian multilateral yang diawali oleh kegagalan 

                                                            
16 Pembuatan perjanjian angkutan udara bilateral disamping menggunakan Chicago 

Standard Form Agreement juga sering menggunakan European Civil Aviation Conference 
Starndart sebagai acuan. 

17 K. Martono. Op. Cit, hlm.40. 
18 Ibid.  
19 E. Saefullah Wiradipradja, 1990, Tinjauan Singkat Atas Berbagai Perjanjian 

Internasional Di Bidang Hukum Udara, Penerbit Lisan, Bandung, hlm.31. 
20 K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2010, Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU 

RI No. 1 Tahun 2009, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.146. 
21 E. Saefullah Wiradipradja. Op.Cit , hlm.67. 
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konperensi Chicago 1944 dalam merumuskan ketentuan-ketentuan aspek 
ekonomi penerbangan sipil internasional. 

Dasar hukum internasional perjanjian angkutan udara bilateral 
adalah Pasal 6 Konvensi Chicago 1944. Menurut pasal tersebut, tidak ada 
penerbangan internasional berjadwal (international scheduled airlines) 
yang dapat dilakukan negara anggota lainnya, kecuali atas persetujuan 
atau izin negara yang bersangkutan. Izin tersebut biasanya dalam bentuk 
perjanjian angkutan udara bilateral. Perjanjian angkutan udara bilateral 
harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dengan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip 
keadilan dan timbal balik. 

Perjanjian angkutan udara bilateral dibuat dapat mengacu kepada 
format Chicago Standart Form Agreement, dengan memperhatikan juga 
European Civil Aviation Conference, perkembangan penerbangan 
internasional serta kemampuan armada nasional. Pada pokoknya dapat 
dijelaskan bahwa pada umumnya perjanjian angkutan udara bilateral 
mengatur pertukaran hak-hak penerbangan (five freedom of the air), 
kemudian dibungkus dengan judul, pertimbangan, pengertian, pertukaran 
hak terbang, penunjukan perusahaan penerbangan (designated airlines), 
pejabat yang berwenang, persyaratan kelaiudaraan pesawat udara, 
pengakuan sertifikat awak pesawat udara, persyaratan perusahaan 
penerbangan (ownership and effective control), persyaratan pengo-
perasian untuk pembebasan berbagai peralatan yang digunakan selama 
penerbangan berlangsung, keberangkatan dan pendaratan, kesempatan 
yang sama, rute penerbangan, hukum yang berlaku, konsultasi, tarif, 
sengketa, kepatuhan, perubahan (amandemen), mulai dan berakhirnya 
perjanjian, dan bahasa yang digunakan serta penandatanganan. 
Indonesia saat ini telah mempunyai perjanjian angkutan udara bilateral 
tidak kurang dari 67 negara.22  
 
C.  KEBIJAKAN LIBERALISASI JASA ANGKUTAN UDARA LUAR 

NEGERI ASEAN: ASEAN SINGLE AVIATION MARKET 2015

Agenda liberalisasi sektor angkutan udara ke depan tidak saja akan 
dilakukan secara regional (ASEAN, APEC), akan tetapi juga secara 
internasional (WTO). Sampai dengan saat ini, Indonesia belum membe-
rikan SOC yang membuka pasar dalam negeri untuk dunia internasional, 
tetapi Indonesia telah memberikan komitmennya untuk membuka pasar 
domestik angkutan udara di pasar regional ASEAN. Negara-negara 

                                                            
22 Kemis Martono dalam bukunya Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU No. 1 

Tahun 2009 (2010:128) menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah mempunyai perjanjian 
transportasi udara bilateral antara lain dengan Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, 
Belanda, Belgia, Brunei Darussalam, Camboja, Canada, China, Chekoslovakia, Hellinic, 
Hindia, Inggris, Islandia, Italia, Jerman, Jepang, Jordan, Kenya, Luxember, Malaysia, 
Mauritius, Mesir, Norwegia, Oman, Pakistan, Perancis, Filipina, Portugal, Qatar, Rusia, 
Saudi Arabia, Singapore, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Thailand, Tunisia, Turki, Uni 
Soviet, Vietnam, Yaman. 
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ASEAN melalui Bali Concord II yang dikeluarkan di Bali, Indonesia 
tanggal 7 Oktober 2003, berkomitmen memperdalam dan memperluas 
integrasi ekonomi internalnya dan mewujudkan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN. Bidang angkutan udara, menjadi salah satu bidang yang akan 
mengalami integrasi dengan dihapuskannya pembatasan, secara 
bertahap, sehingga bisa mencapai fleksibilitas dan kapasitas yang lebih 
besar dalam operasi pelayanan usaha di ASEAN dalam bentuk ASEAN 
Single Aviation Market 2015. 

ASEAN Multilateral Agreement on Air Services terdiri dari 19 pasal 
(article), dan 2 tambahan (annex), dan 7 protokol tambahan yang memuat 
pentahapan liberalisasi angkutan udara penumpang. Bidang-bidang 
usaha yang dibuka ASEAN dalam kerangka liberalisasi jasa angkutan 
udara tersebut, yaitu: 
1. computer reservation system (CRS); 
2. aircarft maintenance and repairs; 
3. sales and marketing; 
4. aircraft leasing without crew. 

Ke-empat bidang usaha sudah menjadi common sectors. Kecuali 
aircraft leasing without crew, Indonesia telah membuka sampai dengan 
mode 3 (asing maksimal 49 %). Bidang-bidang usaha lain belum ada 
komitmen ASEAN untuk dibuka/diliberalisasikan. 

Sebelum terwujudnya liberalisasi regional ASEAN melalui ASEAN 
Single Aviation Market 2015, Indonesia telah melakukan kerjasama 
ekonomi sub regional ASEAN di bidang angkutan udara dalam 2 (dua) 
kelompok, yaitu: 
1. BIMP-EAGA, kerjasama yang dilakukan oleh negara Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philippina. Keempat negara ini 
memperjanjikan hak terbang 3rd & 4th dengan kapasitas yang tidak 
dibatasi. Dan hak terbang 5th freedom antara Indonesia, Brunei 
Darussalam, Philippina dengan Multi designated airlines. Bandar udara 
internasional yang dibuka pada masing-masing negara adalah: 
Brunei :  Bandar Seri Begawan 
Indonesia   :  Pontianak, Tarakan, Manado, Balikpapan 
Malaysia    :  Miri, Labuhan, Kota Kinabalu, Kuching 
Philippina   : Davao, General Santos, Zamboanga, P. Princessa, 

Mindanao 
2. ITG/IMT-GT, kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia, 

Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara ini memperjanjikan hak terbang 
3rd  &  4th dengan kapasitas yang tidak dibatasi. Dan hak terbang 5th 
freedom dengan Multi designated airlines yang diterapkan atas dasar 
kasus per kasus. Bandar udara internasional yang dibuka pada 
masing-masing negara adalah: 
Indonesia     : Medan, Banda Aceh, Nias, Padang 
Malaysia       : Ipoh, Langkawi, Penang  
Thailand      : Hat Yai, Pattani, Narathiwat 
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Pengaturan tentang pembukaan hak terbang di dalam pasar 
tunggal penerbangan ASEAN terdapat dalam Asean Multilateral 
Agreement on Air Services (ASEAN MAAS) beserta protokol-protokolnya. 
Pasal 2 ayat (1) Asean Multilateral Agreement on Air Services 
menyatakan bahwa pembukaan pasar jasa angkutan udara ini tidak 
menghilangkan hak-hak setiap negara peserta dalam hal:  
1. hak penerbangan melintasi territorial suatu negara tanpa landing; 
2. hak melakukan penghentian di teritorial suatu negara bukan untuk 

tujuan traffic; 
3. hak khusus yang yang dikecualikan dalam kesepakatan ini. 

Hak terbang yang akan dibuka di pasar ASEAN di atur dalam 
Annex II tentang “Implementing Protocols” menetapkan bahwa negara 
ASEAN terikat pula kepada protokol-protokol yang menjadi bagian 
integral dari kesepakatan Asean Multilateral Agreement on Air Services. 
Protokol-protokol tersebut adalah: 

a. Protocol 1 Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights 
Within ASEAN Sub-Region; 

Protokol ini memberikan kebebasan hak terbang yang ke-3 dan 
ke-4 di antara negara dalam ASEAN Sub-Region yang 
dilaksanakan mulai Desember 2005. Yang dimaksud dengan 
“ASEAN Sub-region” dalam protokol ini adalah:  

1) The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); 

2) The Sub-regional Cooperation in Air Transport among 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV); 

3) The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-
GT); 

4) The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-
GT); or 

5) Expansion therefrom or any other new sub-regions as the 
case may be. 

b. Protocol 2 Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Within 
ASEAN Sub-Region; 

Protokol ini memberikan kebebasan hak terbang yang ke-5 di 
antara negara dalam ASEAN Sub-Region yang dilaksanakan 
pada Desember 2006. Yang dimaksud dengan “ASEAN Sub-
region” dalam protokol ini adalah:  

1) The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); 

2) The Sub-regional Cooperation in Air Transport among 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV) 

3) The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-
GT); 
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4) The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-
GT); or 

5) Expansion therefrom or any other new sub-regions as the 
case may be. 

c. Protocol 3 Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic 
Rights Between ASEAN Sub-Regions; 

Protokol ini memberikan kebebasan hak terbang yang ke-3 dan 
ke-4 di antara negara ASEAN yang berbeda Sub-Region yang 
dilaksanakan pada Desember 2006. Yang dimaksud dengan 
“ASEAN Sub-region” dalam protokol ini adalah:  

1) The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); 

2) The Sub-regional Cooperation in Air Transport among 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV); 

3) The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-
GT); 

4) The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-
GT); or 

5) Expansion therefrom or any other new sub-regions as the 
case may be. 

d. Protocol 4 Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between 
ASEAN Sub-Regions; 

Protokol ini memberikan kebebasan hak terbang yang ke-5 di 
antara negara ASEAN yang berbeda Sub-Region yang 
dilaksanakan pada Desember 2008. Yang dimaksud dengan 
“ASEAN Sub-region” dalam protokol ini adalah:  

1) The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); 

2) The Sub-regional Cooperation in Air Transport among 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV) 

3) The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-
GT); 

4) The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-
GT); or 

5) Expansion therefrom or any other new sub-regions as the 
case may be. 

e. Protocol 5 Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic 
Rights Between ASEAN Capital Cities; 

Article 3 tentang “Traffic Rights” menetapkan bahwa perusahaan 
penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing negara ASEAN 
diizinkan untuk mengoperasikan pelayanan jasa udara bagi 
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penumpang dari ibukota negaranya ke ibukota negara ASEAN 
lainnya dengan hak terbang ke-3 dan ke-4 Desember 2008.  

Article 4 tentang “Specification of Points” menetapkan ibukota 
negara-negara di ASEAN sebagaimana tertera dalam Article 3 
adalah sebagai berikut:  

Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan
Cambodia : Phnom Penh 
Indonesia : Jakarta 
Lao PDR : Vientiane 
Malaysia : Kuala Lumpur 
Myanmar : Pyinmana 
Philippines : Manila 
Singapore : Singapore 
Thailand : Bangkok 
Viet Nam : Ha Noi 

f. Protocol 6 Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between 
ASEAN Capital Cities. 

Article 5 tentang “Traffic Rights” menetapkan bahwa perusahaan 
penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing negara ASEAN 
diizinkan untuk mengoperasikan pelayanan jasa udara bagi 
penumpang dari ibukota negaranya ke ibukota negara ASEAN 
lainnya dengan hak terbang ke-5 pada  Desember 2010.  

Article 6 tentang “Specification of Points” menetapkan ibukota 
negara-negara di ASEAN sebagaimana tertera dalam Article 5 
adalah sebagai berikut: 

Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan
Cambodia : Phnom Penh 
Indonesia : Jakarta 
Lao PDR : Vientiane 
Malaysia : Kuala Lumpur 
Myanmar : Pyinmana 
Philippines : Manila 
Singapore : Singapore 
Thailand : Bangkok 
Viet Nam : Ha Noi 

g. Protocol 7      Full liberalisation of air services in ASEAN  

Protokol 7 ini mengatur tentang “On unlimited third, fourth and 
fifth freedom traffic rights among any cities within the asean 
region”. Article 3 tentang “Operational Flexibility” menetapkan 
bahwa masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk 
dapat mempunyai hak sebagai berikut: 
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1) Masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk, 
pada sebagian atau semua penerbangan opsinya: 

a. operasi penerbangan dalam keduanya atau kedua arah; 
b. kombinasi beberapa penerbangan di dalam satu operasi 

pesawat terbang; 
c. menyediakan di belakang, di tengah-tengah, dan jauh di 

luar poin dan poin di teritorial para Pihak Kontrak pada 
rute dalam berbagai kombinasi dan berbagai susunan; 

d. menghapus penghentian pada sembarang poin atau poin-
poin; 

e. mentransfer lalu lintas dari berbagai pesawat terbangnya 
kepada pesawat terbang lainnya di sembarang poin rute 
tersebut; dan 

f. menyediakan poin di belakang berbagai poin dalam 
teritorialnya dengan atau tanpa perubahan pesawat 
terbang atau penerbangan dan bisa memegang dan 
mengiklankan pelayanan kepada publik melalui 
pelayanan-pelayanan; 

g. tanpa arahan atau pembatasan geografi dan tanpa 
kehilangan hak untuk membawa lalu lintas yang 
memungkinkan dan di dalam Kesepakatan ini; 
memberikan bahwa pelayanan tersebut menyediakan 
satu poin di teritorial Pihak Kontrak yang menunjuk 
perusahaan penerbangan. 

2) Pada beberapa segmen atau segmen-segmen rute di atas, 
perusahaan penerbangan yang ditunjuk bisa melakukan 
transportasi udara internasional tanpa adanya pembatasan 
perubahan, pada beberapa poin rute, dalam tipe atau jumlah 
pesawat yang dioperasikan; disediakan bahwa, dalam arah 
outbound, transportasi di luar poin adalah lanjutan 
transportasi dari teritorial Pihak Kontrak yang telah menunjuk 
perusahaan penerbangan dan, dalam arah inbound, 
transportasi di teritorial Pihak Kontrak yang telah menunjuk 
perusahaan penerbangan adalah lanjutan transportasi dari 
luar poin itu. 

Article 4 tentang ”Capacity and Frequency” menetapkan 
tidak adanya pembatasan kapasitas frekuensi dan tipe 
pesawat udara untuk melaksanakan jasa penumpang udara 
dengan hak terbang yang ditentukan dalam Article 5. 

Article 5 tentang “Traffic Rights” memberikan hak terbang 
ke-3, ke-4 dan ke-5 secara penuh dari keseluruhan poin di 
dalam wilayah teritorial suatu negara ke keseluruhan poin di 
wilayah teritorial negara ASEAN lainnya pada Desember 
2010. 
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Ayat ke-3 Pasal 223 Asean Multilateral Agreement on Air Services 
yang menetapkan bahwa tidak ada ketentuan dalam ASEAN MAAS yang 
bisa diintepretasikan sebagai ketentuan yang memberikan hak bagi setiap 
pesawat udara milik negara peserta untuk mengangkut penumpang, 
bagasi, barang ataupun pos dengan mendapatkan bayaran dan dengan 
tujuan dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam wilayah teritorial 
negara peserta lainnya. Ketentuan tersebut mengakui adanya asas 
cabotage dalam ASEAN MAAS, yang berarti pasar tunggal angkutan 
udara ASEAN tidak mempertukarkan hak terbang kedelapan (cabotage) 
yaitu pesawat milik perusahaan penerbangan negara asing diberi hak 
melakukan angkutan udara niaga domestik negara mitra dan kembali ke 
negara asal pesawat. Pasar tunggal angkutan udara ASEAN sampai 
dengan saat ini (sebagaimana Protokol 7 Asean Multilateral Agreement 
on Air Services) hanya memperjanjikan hak terbang ke-3, ke-4 dan ke-5, 
sedangkan dalam open sky, kebebasan di udara dipertukarkan sampai 
dengan kebebasan ke 7 (seventh freedom of the air) yaitu pesawat udara 
milik suatu perusahaan angkutan asing dapat melakukan angkutan udara 
niaga antara satu tempat di negara mitra ke satu tempat lainnya di negara 
ketiga tanpa kembali ke negara asal pesawat udara. 

Menurut penulis, uraian pada paragraf sebelumnya berarti bahwa 
kebebasan (liberalisasi) yang dianut atau dikembangkan dalam pasar 
tunggal angkutan udara (penerbangan) di ASEAN masih belum 
sepenuhnya liberal/bebas. Pengakuan kedaulatan negara di udara secara 
penuh dan utuh dalam pengertian bahwa pemerintah negara yang 
bersangkutan berhak mengendalikan secara penuh ruang udara 
nasionalnya dan tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun 
militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara suatu negara kecuali 
setelah mendapatkan izin atau telah diatur dalam suatu perjanjian 
internasional antara pemerintah negara yang bersangkutan dengan 
negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, masih sangat 
dimungkinkan oleh agreement ini. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 90 
UURI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur tentang 
pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan 
hak angkut udara (open sky) dari dan ke Indonesia untuk perusahaan 
angkutan udara niaga asing dilaksanakan secara bertahap berdasarkan 
perjanjian bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya melalui 
mekanisme yang mengikat para pihak. Perjanjian bilateral atau multi-
lateral tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan 
prinsip keadilan dan timbal balik. 
 

                                                            
23 Pasal 2 ayat (3) berbunyi ‘nothing in this agreement shall be deemed to confer on 

the airline or airlines of one contracting party the right to take on board, in the territory of 
another contracting party, passengers, baggage, cargo, or mail carried for remuneration and 
destined for another point in the territory of that other contracting party”. 
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D. ANALISIS YURIDIS PENGATURAN JASA ANGKUTAN UDARA 
INDONESIA TERHADAP ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT 
ON AIR SERVICES  (ASEAN MAAS) 

Indonesia masih melakukan pertukaran traffic rights atas dasar 
reciprocal melalui perjanjian bilateral maupun multilateral24. Liberalisasi 
hak terbang ke-3, ke-4 dan ke-5 dilakukan secara bertahap sebagaimana 
ketentuan dalam protokol-protokol ASEAN Multilateral Air Services 
Agreement sampai dengan tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan 
kebijakan angkutan luar negeri Indonesia yang menetapkan bahwa Open 
sky dilakukan secara selektif & bertahap dengan memperhatikan 
kemampuan perusahaan penerbangan nasional. 

 
1. Penunjukan perusahaan penerbangan (single/ multi designation); 

 Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa para pihak peserta perjanjian 
akan memiliki hak untuk menunjuk sebanyak mungkin pesawat 
terbang yang mereka inginkan untuk tujuan melakukan transportasi 
udara internasional sesuai dengan kesepakatan Asean Multilateral 
Agreement on Air Services dan untuk menarik atau mengubah 
penunjukkan itu. Penunjukkan itu akan dikeluarkan tertulis melalui 
saluran diplomatik kepada Departemen Perhubungan Direktorat 
Jenderal Udara dan akan secara berangkai memberitahu semua Pihak 
peserta perjanjian. Pesawat udara yang ditunjuk harus memenuhi 
standar keselamatan yang di atur dalam Pasal 5 dan standar 
Keamanan Penerbangan yang diatur dalam Pasal 6. 

 Di dalam Pasal 4 ditetapkan bahwa masing-masing negara 
peserta perjanjian akan memiliki hak untuk menarik, menarik kembali, 
mensekors, membuka syarat atau membatasi kewenangan operasi 
atau ijin teknik yang ditunjukkan dalam Pasal 3 (Penunjukan dan 
Otorisasi Pesawat Terbang)  

                                                            
24 Secara umum, kebijakan perdagangan jasa sektor angkutan udara luar negeri 

Indonesia saat ini adalah sebagai berikut: 
1. Pertukaran traffic rights atas dasar reciprocal; 
2. Open sky dilakukan secara selektif & bertahap dengan memperhatikan kemampuan 

perusahaan penerbangan nasional; 
3. Rute penerbangan internasional ditetapkan atas dasar aspek komersial, politik dan 

keterkaitan dengan rute domestik; 
4. Mempermudah penerbangan langsung ke tujuan wisata; (Penerbangan charter dapat 

langsung ke Daerah Tujuan Wisata) 
5. Optimalisasi traffic rights dengan negara mitra wicara; 
6. Mempermudah hak pengangkutan & co-terminal; 
7. Memperbanyak perjanjian hubungan udara bilateral dengan negara potensial bagi 

pariwisata; 
8. Penunjukkan perusahaan penerbangan lebih dari satu; 
9. Penunjukkan tempat persinggahan di Indonesia lebih dari satu; 
10. Relaksasi angkutan kargo udara: 3th & 4rd Traffic Right untuk bilateral; dan tingkat 

regional untuk multilateral. 
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 Elemen ini tidak diatur secara khusus dalam UU Nomor 15 Tahun 
1992 dan RUU Penerbangan, termasuk dalam ketentuan pelaksana 
dari UU Nomor 15 Tahun 1992. Menurut Pasal 36 UU No. 15 Tahun 
1992, kegiatan angkutan udara niaga yang melayani angkutan udara 
luar negeri hanya dapat diusahakan oleh badan hukum Indonesia yang 
telah mendapatkan izin Menteri Perhubungan. Badan hukum 
Indonesia tersebut dapat berupa badan usaha milik Negara (BUMN), 
badan usaha milik swasta (BUMS), ataupun koperasi (meskipun 
sampai saat ini belum ada usaha angkutan udara milik koperasi). 
Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada perusahaan angkutan udara 
asing yang dapat melakukan angkutan udara berjadwal luar negeri. 
Penetapan elemen ini merupakan kebijakan teknis untuk menentukan 
berapa banyak perusahaan penerbangan yang diizinkan untuk 
melaksanakan hak-hak angkut. Mulai tahun 2002, Indonesia telah 
menerapkan sistem multiple designation baik terhadap perjanjian 
hubungan udara open sky atau pre-determination. Meskipun demikian 
dengan beberapa negara masih menerapkan sistem ‘single 
designation” seperti dengan Arab Saudi. 

 Hal ini berbeda dengan UU No. 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan. Menurut UU No. 1 Tahun 2009, kegiatan angkutan 
udara luar negeri dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga 
berjadwal asing untuk mengangkut penumpang, kargo berdasarkan 
perjanjian bilateral maupun multilateral. Badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal nasional tersebut harus merupakan badan usaha 
angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Republik 
Indonesia dan mendapat persetujuan dari negara asing yang 
bersangkutan dan sebaliknya, perusahaan angkutan udara niaga 
berjadwal asing (foreign scheduled airlines) tersebut juga harus 
merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk 
(designated airlines) oleh Negara yang bersangkutan dan mendapat 
persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Didalam Pasal 86 UURI 
No. 1 Tahun 2009 ditegaskan bahwa perjanjian bilateral ataupun 
multilateral, seperti ASEAN MAAS, harus dibuat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertim-
bangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan (fairness) 
dan timbale balik (reciprocity). Diatur lebih lanjut dalam pasal 465 jo 
464 UURI No. 1 Tahun 2009, penerbangan dari dan ke atau melalui 
wilayah Republik Indonesia oleh pesawat udara Negara asing hanya 
dapat dilakukan berdasarkan izin khusus dari pemerintah, karena itu 
kegiatan angkutan udara luar negeri berlaku Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa 
kegiatan angkutan udara berjadwal dari dan ke Republik Indonesia 
oleh Perusahaan angkutan udara asing hanya dapat dilakukan 
berdasarkan perjanjian bilateral dan atau multilateral. 
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2. Rute penerbangan (routes schedule); 

Pasal 1 ayat (7) kesepakatan Asean Multilateral Agreement on 
Air Services memberikan definisi “Rute Khusus” yang berarti rute yang 
dikhususkan dalam jadwal rute yang digabungkan dalam Kesepakatan 
tersebut. Pasal 1 Annex 1 section 1 menetapkan bahwa perusahaan 
penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing negara ASEAN, 
sesuai dengan jangka waktu penunjukkannya, diizinkan beroperasi 
dari berbagai poin di wilayah teritorial negara yang menunjuk, melalui 
intermediate poin, ke poin-poin di wilayah teritorial negara lainnya dan 
ke poin-poin lainnya melewati poin-poin kombinasi atau yang di 
perjanjikan, yang mana semua poin tersebut harus merupakan bandar 
udara internasional. 

Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di 
atau berangkat dari Indonesia, hanya dapat mendarat di atau tinggal 
landas dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu. Jaringan dan rute 
penerbangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri berdasarkan 
perjanjian angkutan udara antarnegara. Dalam Pasal 123 UURI No. 1 
Tahun 2009 ditegaskan bahwa Jaringan dan rute penerbangan luar 
negeri tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan: 
a. kepentingan nasional; 
b. permintaan jasa angkutan udara; 
c. pengembangan pariwisata; 
d. potensi industri dan perdagangan; 
e. potensi ekonomi daerah; dan 
f. keterpaduan intra dan antarmoda. 

 
Berdasarkan aturan tentang rute tersebut, kebijakan Indonesia 

saat ini, secara umum masih selektif dalam menetapkan bandar udara 
internasional untuk dapat disinggahi oleh pesawat udara sipil asing. Di 
dalam perjanjian hubungan udara open sky, semua bandar udara 
internasional di suatu negara dapat disinggahi. Indonesia masih 
menerapkan kondisi “letak geografis”, kecuali dengan Amerika Serikat, 
semua bandar udara internasional terbuka,25 sedangkan di dalam 
perjanjian hubungan udara open sky, pelaksanaan rute penerbangan 
berdasarkan ‘market demand” bukan “letak geografis”. Jaringan rute 
luar negeri adalah kumpulan dari rute luar negeri. Sebagaimana pasal 
124 UURI No. 1 Tahun 2009, dalam menentukan jaringan rute luar 
negeri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempertimbangkan 
beberapa aspek meliputi: (1) Kepentingan nasional; (2) Jaringan dan 
rute penerbangan dalam negeri; (3) Permintaan jasa angkutan udara; 
(4) Potensi daerah; (5) Keterpaduan intra dan antar moda.26 

                                                            
25 Perjanjian hubungan udara antara Indonesia dan Amerika Serikat hanya 

mempertukarkan kebebasan di udara sampai kebebasan kelima (untuk penumpang) dan 
ketujuh (untuk angkutan khusus kargo).  

26 Pasal 9 KM Nomor 81/2004. 
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Penerapan rute angkutan udara luar negeri tersebut didasarkan pada 
perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.  

 
3. Kepemilikan perusahaan penerbangan (substantial ownership and 

effective control atau principal place of business); 
Dalam elemen ini yang diatur adalah masalah kepemilikan 

perusahaan penerbangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-
hak angkut udara. Dalam dunia penerbangan sipil dikenal dua kriteria 
penunjukkan yaitu “substantial ownership and effective control” dan 
“principle place of business”. Pengertian substantial ownership and 
effective control adalah perusahaan penerbangan yang dapat ditunjuk 
untuk melaksanakan hak-hak angkut udara adalah perusahaan yang 
sebagian besar modalnya milik negara atau warga negara tempat 
berdirinya perusahaan, dan dua pertiga dewan direksinya adalah 
warga negara tempat berdirinya perusahaan. Pengertian principle 
place of business adalah perusahaan penerbangan yang dapat 
ditunjuk untuk melaksanakan hak-hak angkut udara adalah 
perusahaan yang berdiri di negara yang menunjuk tanpa melihat 
besaran kepemilikan modal dan jumlah dewan direksi. Sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 8 Asean Multilateral Agreement on Air 
Services Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk tidak dilarang 
memberi pelayanan dengan menggunakan pesawat leasing dengan 
catatan harus memenuhi syarat leasing yang ada di Pasal 8 ayat (1). 

Pasal 9 ayat (2) huruf b UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan telah membuka kesempatan keikutsertaan asing, baik 
secara perorangan atau badan hukum asing, dalam kepemilikan 
pesawat udara di Indonesia yang dioperasikan oleh warga negara atau 
badan hukum  Indonesia berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa 
guna usaha atau bentuk perjanjian lainnya. UURI No. 1 Tahun 2009 
mengatur lebih rinci mengenai hal ini, dalam pasal Pasal 86 
dinyatakan bahwa kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar 
negeri dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga 
berjadwal nasional27 dan/atau perusahaan angkutan udara niaga 
berjadwal asing28 untuk mengangkut penumpang dan kargo 
berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.  Dalam hal angkutan 
udara niaga berjadwal luar negeri merupakan bagian dari perjanjian 
multilateral yang bersifat multisektoral, pelaksanaan angkutan udara 
niaga berjadwal luar negeri tetap harus diatur melalui perjanjian 
bilateral. Perjanjian bilateral atau multilateral yang dimaksud dibuat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

                                                            
27 Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional yang dimaksud harus 

merupakan badan usaha angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dan mendapat persetujuan dari negara asing yang bersangkutan. 

28 Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing yang dimaksud harus 
merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang 
bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.   
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mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip 
keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity). Dan dalam Pasal 88 
dijelaskan bahwa badan usaha angkutan udara niaga berjadwal 
nasional dapat melakukan kerja sama angkutan udara dengan badan 
usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional lainnya dan/atau 
perusahaan angkutan udara asing untuk melayani angkutan dalam 
negeri dan/atau luar negeri. 

Elemen ini berkaitan erat dengan Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 
1992 dan Pasal 32 RUU Penerbangan yaitu tentang cabotage. Apabila 
Indonesia menerapkan kriteria “principle place of business”29 maka 
esensi dari pengertian cabotage menjadi kabur karena akan timbul 
pertanyaan siapa yang disebut dengan perusahaan penerbangan 
nasional. Esensi dari cabotage adalah bahwa pengertian perusahaan 
penerbangan tidak hanya dilihat dari status hukum perusahaan, tetapi 
juga status permodalan. Hal ini kembali diatur dalam Pasal 84 UURI 
No. 1 Tahun 2009 yang menggantikan UURI No. 15 Tahun 1992, 
bahwa angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh 
badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha 
angkutan udara niaga. Dan dalam Pasal 85 ayat (1) ditegaskan bahwa 
angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan 
oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin 
usaha angkutan udara niaga berjadwal. Dalam UURI No. 1 Tahun 
2009 disyaratkan pemegang izin usaha angkutan udara niaga 
berjadwal (scheduled airlines) untuk memperoleh izin usaha angkutan 
udara niaga berjadwal (scheduled airlines) wajib paling sedikit 
mempunyai 10 pesawat udara, 5 unit pesawat udara dimiliki dan 5 unit 
pesawat udara dikuasai dengan jenis pesawat udara yang dapat 
mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani 
oleh angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines). 

 
4. Tarif  

Pengaturan tentang penetapan tarif diatur dalam Pasal 7 Asean 
Multilateral Agreement on Air Services. Menurut ayat (1) pasal tersebut 
tarif yang diterapkan oleh sebuah perusahaan penerbangan yang 
ditunjuk atau perusahaan penerbangan lainnya dari suatu negara 
ASEAN, dalam rangka pelayanan jasa telah diberikan dalam 
kesepakatan ASEAN akan diwujudkan pada tingkat yang layak, karena 
pertimbangan yang diberikan kepada semua faktor yang relevan, 
termasuk kepentingan user, biaya operasi, karakteristik pelayanan, 

                                                            
29 Indonesia masih menggunakan kriteria substantial ownership and effective control. 

Secara hukum penerapan kriteria substantial ownership and effective control tidak dapat 
diterapkan sepenuhnya karena untuk effective control sesuai ketentuan Keputusan Presiden 
Nomor 75 Tahun 1995 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Dewan Direksi yang 
wajib warga negara Indonesia adalah direktur bidang sumber daya manusia. Perjanjian 
hubungan udara open sky ada yang tetap menggunakan kriteria substantial (seperti Amerika 
Serikat) ada pula yang menggunakan kriteria place of business. 
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keuntungan yang layak, tarif pesawat terbang lainnya, dan 
pertimbangan komersial lain di pasaran. Ketentuan Tarif dalam Pasal 7 
ASEAN MAAS diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. Bahwa tariff yang akan diterapkan oleh maskapai penerbangan 

ditunjuk harus ditetapkan pada tingkat yang wajar, ditetapkan 
dengan memperhatikan untuk semua faktor yang relevan, termasuk 
kepentingan pengguna, biaya operasi, jenis pelayanan, keuntungan 
yang wajar, tarif maskapai penerbangan lain, dan pertimbangan 
komersial lainnya. 

b. Bahwa tarif yang dikenakan oleh maskapai penerbangan tidak 
diwajibkan untuk diajukan dengan/atau disetujui oleh para pihak. 
Namun demikian, dalam hukum nasional dari para pihak, 
penetapan tarif harus melalui pembahasan sebagaimana 
dipersyaratkan bersama masing-masing pemerintahnya. Dalam 
kasus seperti itu, prinsip timbal balik dapat diterapkan oleh para 
pihak yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan yang ada. 

c. Para pihak sepakat memberi perhatian khusus kepada tarif yang 
mungkin tidak dapat disetujui karena adanya diskriminasi yang 
tidak beralasan, pembatasan, penyimpangan posisi dominan, atau 
dikarenakan adanya subsidi atau dukungan pemerintah setempat 
baik secara langsung maupun tidak langsung 

d. Para pihak harus memastikan bahwa perusahaan penerbangan 
yang ditunjuk memberikan informasi yang lengkap dan 
komprehensif kepada masyarakat umum mengenai penetapan tarif. 
Dan hal tersebut juga merupakan kewajiban yang melekat, apabila 
perusahaan penerbangan yang ditunjuk membuat iklan 
masyarakat. 

Dalam perjanjian hubungan udara yang diatur bukan struktur, 
golongan dan mekanisme penetapan tarif, tetapi mekanisme 
persetujuan berlaku suatu tarif yang ditetapkan oleh perusahaan 
penerbangan. Ada beberapa mekanisme persetujuan berlakunya tarif 
yang ditetapkan dalam perjanjian yaitu: 
a. Double Approval 
 Tarif angkutan udara dapat diberlakukan apabila kedua belah pihak 

setuju atas tarif yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan 
angkutan udara. 

b. Double Disapproval  
 Tarif angkutan udara tidak dapat diberlakukan apabila kedua belah 

pihak tidak setuju atas tarif yang ditetapkan oleh masing-masing 
perusahaan angkutan udara, namun demikian apabila salah satu 
pihak setuju maka tarif dapat diberlakukan. 

c. Country of Origin 
 Tarif angkutan udara ditetapkan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dari negara asal penerbangan perusahaan angkutan udara. 
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Apabila melihat mekanisme persetujuan pemberlakuan tariff 
diatas nampaknya yang diterapkan dalam ASEAN MAAS adalah 
double disapproval. Pada perjanjian hubungan udara open sky 
penetapan tarif atas dasar mekanisme pasar. Mekanisme 
menempatkan pemerintah pada kewenangan yang sangat terbatas 
dalam mengontrol persaingan. Secara umum Indonesia menggunakan 
mekanisme double approval tetapi akan mengarah pada double dis-
approval. Pasal 129 UURI No. 1 Tahun 2009 menetapkan bahwa tarif 
penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo berjadwal luar 
negeri ditetapkan dengan berpedoman pada hasil perjanjian angkutan 
udara bilateral atau multilateral. 

 
5. Kegiatan Usaha Penunjang Yang Terkait Dengan Angkutan 

Udara/Doing business (selling and marketing, transfer of earning, etc); 
Doing business merupakan elemen hak angkut yang masuk 

dalam kategori penunjang penerbangan (soft rights). Dalam peraturan 
penerbangan sipil nasional hanya diatur masalah selling and 
marketing, sedangkan untuk transfer of earning masuk dalam lingkup 
kewenangan Kementrian Keuangan. Dalam perjanjian hubungan 
udara open sky, masalah doing business ini bersifat terbuka misalnya 
dapat mendirikan kantor perwakilan di seluruh Indonesia meskipun 
perusahaan penerbangan asing tersebut tidak melayani rute ke daerah 
tempat berdirinya kantor perwakilan (off-line).  

Dalam ketentuan UURI No. 15 Tahun 1992 kegiatan usaha 
penunjang angkutan udara belum diatur, namun demikian telah diatur 
dalam PP No. 40 Tahun 1995 yang kemudian terakhir diubah dengan 
PP No. 3 Tahun 2000. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan 
yang terjadi di dalam dunia penerbangan serta dengan telah 
dilaksanakannya kesepakatan dalam berbagai forum internasional baik 
secara bilateral maupun multilateral, Pemerintah menerbitkan PP 
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 
1995 tentang Angkutan Udara. PP perubahan tersebut mengatur 
kembali ketentuan tentang agen penjualan umum perusahaan 
angkutan udara asing. PP No. 3 Tahun 2000 ini merubah ketentuan 
Pasal 6 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1995. Pasal 6 ayat (2) PP No. 3 
Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk melakukan penjualan dan 
pemasaran jasa angkutan udara dari dan ke luar negeri, perusahaan 
angkutan udara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
dapat menunjuk agen di Indonesia untuk mewakili kepentingannya. 
Sebelumnya, untuk mengurusi kepentingan di bidang operasi dan 
administrasi, perusahaan angkutan udara asing wajib menunjuk agen30 
di Indonesia untuk mewakili kepentingannya. Hal ini berarti bahwa 

                                                            
30 Yang dimaksud dengan agen dalam keputusan ini adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh Badan Hukum Indonesia untuk mewakili kepentingan perusahaan angkutan udara 
asing dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan jasa angkutan udara. Kegiatan 
keagenan tersebut dalam dunia penerbangan dikenal dengan General Sales Agent (GSA). 
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perusahaan angkutan udara asing dapat mendirikan kantor keagenan 
di dalam wilayah teritorial Indonesia atau menunjuk agen di Indonesia 
untuk mewakili kepentingannya. 

Dalam UURI Nomor 1 Tahun 2009, kegiatan penunjang 
pengangkutan udara diatur didalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 
133. Menurut pasal 131 UURI Tahun 2001, untuk menunjang kegoatan 
angkutan udara, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang ang-
kutan udara. Kegiatan usaha penunjang angkutan udara tersebut 
dapat berupa kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan 
kegiatan angkutan udara niaga seperti sistem reservasi melalui 
komputer (computerized reservation system), pemasaran dan 
penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing 
and selling), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground 
handling), dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), dan lain-
lain. 

Dengan tetap menyesuaikan terhadap undang-undang dan 
peraturan-peraturan yang ada di negara-negara peserta, menurut 
Pasal 9 Asean Multilateral Agreement on Air Services aktivitas 
komersial yang dilakukan perusahaan penerbangan suatu negara 
mempunyai hak-hak sebagai berikut:  
a. membawa masuk dan menjaga managerial, staf ahli, peralatan 

kantor, dan peralatan lainnya serta materi promosi yang diperlukan 
untuk operasi pelayanan penerbangan udara internasional di 
wilayah teritorial negara lain baik dalam proses pengiriman 
(memasuki wilayah negara lain), pemukiman maupun dalam 
menjalankan pekerjaan; 

b. mendirikan kantor di dalam wilayah teritorial negara lain dengan 
tujuan persediaan dan penjualan pelayanan udara, pemesanan 
jasa transportasi udara secara langsung melalui agen perusahaan 
penerbangan yang bersangkutan, yang mana setiap pelanggan 
(pengguna jasa) akan bebas membeli atau memesan jasa 
transportasi tersebut dalam mata uang negara setempat.   

c. melakukan pengiriman kepada perusahaannya, pendapatan lokal 
yang didapatkan dari kelebihan seluruh jumlah pembayaran lokal 
atas permintaan. Penukaran dan pembayaran tersebut dilakukan 
tanpa adanya pembatasan atau pajak pada masing-masing nilai 
tukar dari transaksi mata uang maupun pembayaran.  

d. untuk membayar biaya lokal, termasuk pembelian bahan bakar, di 
teritorial negara lain dalam mata uang negara tersebut. Dengan 
kebijaksanaannya, suatu negara dapat memberikan izin kepada 
perusahaan penerbangan negara lain untuk membayar biaya 
tersebut dalam mata uang lain yang bisa ditukarkan secara bebas 
sesuai regulasi setempat. 

e. dalam operasi atau pelaksanaan pelayanan jasa pada rute yang 
disepakati, perusahaan penerbangan yang ditunjuk tunduk pada 
hukum nasional dan regulasi nasional, mengambil bagian dalam 
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rencana kerjasama perdagangan tetapi tidak dibatasi dalam code-
sharing, block-space dengan; 
1) sebuah perusahaan penerbangan atau lebih Pihak Kontrak 

yang sama. 
2) sebuah perusahaan penerbangan atau lebih Pihak Kontrak lain; 

dan 
3) Menetapkan bahwa semua peserta dalam kesepakatan itu 

melaksanakan hak yang telah diberikan dan memenuhi syarat 
yang ditetapkan pada kesepakatan itu. 

f. Pemasaran perusahaan penerbangan dipersyaratkan untuk 
mengarsipkan dokumen izin otoritas aeronautika (Departemen 
Perhubungan) yang di berikan oleh masing-masing negara peserta 
dalam kesepakatan kerjasama pemasaran. Kapasitas yang 
ditawarkan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk sebagai 
pemasaran perusahaan penerbangan yang di lakukan oleh 
perusahaan penerbangan lainnya, akan dihitung sebagai hak 
perusahaan pemasaran penerbangan yang telah ditunjuk. Ketika 
melaksanakan pelayanan untuk penjualan, pemasaran perusahaan 
penerbangan akan memperjelas kepada pembeli tiket mengenai 
pelayanan-pelayanan itu, pada poin penjualan yang mana 
perusahaan penerbangan akan menjadi perusahaan penerbangan 
yang beroperasi pada masing-masing sektor pelayanan dan 
dengan mana perusahaan penerbangan atau airline, pembelinya 
masuk ke dalam hubungan kontrak. 

E. PENUTUP  
Berdasarkan hasil analisis yuridis pengaturan jasa angkutan udara 

Indonesia terhadap ASEAN Multilateral Agreement on Air Services  
(ASEAN MAAS) dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi jasa 
angkutan udara baru akan dilaksanakan di ASEAN dengan dibukanya 
ASEAN Singgle Aviation Market 2015 yang di atur dalam Asean 
Multilateral Agreement on Air Services dan Protokol Tambahannya 
(sampai dengan protokol yang ke-7) yang memberikan hak terbang ke-3, 
ke-4 dan ke-5 secara penuh dari keseluruhan poin di dalam wilayah 
teritorial suatu negara ke keseluruhan poin di wilayah teritorial negara 
ASEAN lainnya pada frekuensi dan tipe pesawat udara untuk 
melaksanakan jasa penumpang udara. Kesepakatan ASEAN MAAS 
memberikan implikasi yuridis terhadap perjanjian-perjanjian bilateral jasa 
angkutan udara di Indonesia, salah satunya terhadap elemen-elemen 
terbang yang diperjanjikan yang diantaranya meliputi: a). Penunjukan 
perusahaan penerbangan (single/ multi designation); b). Rute 
penerbangan (routes schedule); c). Kepemilikan perusahaan pener-
bangan (substantial ownership and effective control atau principal place of 
business); d). Tarif dan e). Doing business (selling and marketing, transfer 
of earning, etc).  
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan 
RUU Penerbangan tidak mengatur semua elemen open sky tersebut 
diatas, ada beberapa elemen open sky diatur dalam peraturan 
perundang-undangan lainnya dan sebagian lagi merupakan legalisasi 
terhadap kegiatan operasional perusahaan penerbangan. Hal tersebut 
berbeda dengan UURI No. 1 Tahun 2009 yang menggantikan UURI No. 
15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. UURI No. 1 Tahun 2009 dirasakan 
lebih komprehensif mengatur elemen-elemen terbang utamanya dalam 
menghadapi arus liberalisasi jasa angkutan udara dalam kerangka 
ASEAN Single Aviation Market 2015. Undang-undang ini meletakkan 
dasar hukum agar perusahaan penerbangan nasional dapat bertahan dan 
bersaing baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.  
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The Impact of General Agreement on Trade in 
Services (GATS) for Tourism: Indonesia’s Case 
  

IGN Parikesit Widiatedja 

ABSTRAKSI 
Putaran Uruguay menjadi cikal bakal proliferasi liberalisasi di segala sektor meliputi barang, 
jasa, investasi dan kekayaan intelektual. Melalui wadah General Agreement on Trade in 
Services (GATS), jasa menjadi bagian yang melekat (inherent) dari World Trade 
Organization (WTO). Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata menjadi sektor yang 
terkena imbas dari adanya persetujuan yang berlaku sejak I januari 1995 tersebut. 
Konsekuensinya, Indonesia pun melakukan langkah konfirmatif dengan meliberalisasi  
pariwisata melalui penetapan schedule of specific commitment (SOC) yang mengijinkan 
secara bertahap operasionalisasi pemasok jasa asing. Opsi kebijakan ini tentu pada praksis 
implementatif mematik beragam implikasi baik yang positif ataupun negatif yang pada alur 
ekspektasi berikutnya mempengaruhi konstruksi pembangunan pariwisata di Indonesia. 
 
Kata Kunci: impact, liberalization of services, tourism 

A. BACKGROUND 

In the post industry era, a challenge ahead is convoluted which is 
being reflected by liberalization in many important sectors. It had been 
commenced through comprehensive negotiations of trade in Uruguay 
Round when 123 nations agreed to establish the World Trade 
Organization (WTO) in Marakesh, Marocco. That memorable moment 
could be a stepping stone of proliferation in liberalization because of their 
substantial coverages encompassing  investment, intelectual property 
rights and services were an inherent part of tradable activities. 

Despite being debatable, all participants committed to establish a 
multilateral framework of principles and rules for trade in services that 
were well-accepted as General Agreement on Trade in Services (GATS). 
They had hoped if GATS with entered into force in January 1995, could 
remove any restrictions and internal governmental regulations in the area 
of services whose  impact eventually emerged trade harassment. 

The main document of GATS was a framework agreement which 
was arranged comprehensively and integrally in the area of services 
including banks, telecommunication, financial services, air transport, 
maritime transport and tourism. Most Favoured Nation, National 
Treatment, Transparency and Progressive Liberalization were the 
paramount principles. Eventually, the enactment of GATS has become the 

4
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new episode in the internationalization and institutionalization of services 
provision. 

In addition, since the last decade service sectors have potential 
contribution for the world economy which were going to be the largest and 
fastest growing sector. In 1999, the value of cross-border trade in services 
amounted to US$ 1350 billion, or about 20% of total trade. This 
understates the true size of international trade in services much of which 
takes place through establishment in the export market, and was not 
recorded in balance of payments statistics.1 

Indonesia agreed to be bound by GATS through promulgating law 
number 7 year 1994 regarding The Ratification of Agreement of 
Establishing the World Trade Organization (WTO) including GATS. The 
increasing performance of development was an essential benchmark to 
ratify its agreement that progressively allowed the operation of foreign 
services provider. Indonesia’s government though over that GATS would 
be a conduit of its goal to be just and prosperous of our community which 
was clearly mentioned in the preamble of the Constitution of 1945. 

As a sector that has been legally bound in GATS, tourism  was 
estimated to be one of the most dynamic sector of economic activity, 
generating a wide range of benefits including foreign exchange earning 
and a growing contribution to the GDP which in some cases reaches over 
10%. Tourism has become a popular global leisure activity. In 2007, there 
were over 903 million international tourists arrival, with a growth of 6.6% 
as compared to 2006. International tourist receipts USD 856 billion in 
2007.2 

According to its potential tourism resources, Indonesia is widely 
recognized as the world’s largest archipelago. It has more than 17,000 
islands, 300 different ethnic groups and 250 distinct languages. For 
tourism, it brings competitive value that can provide the diversity of its 
products. Moreover, as an indispensable part of growing Indonesia’s 
economy which is being reconstructed after massively crisis in 1998, 
tourism has been becoming a solution of our twin towers problems in 
reducing unemployment and alleviating poverty. In 2008, tourism 
contributed about 70 trillion rupiah and received 6.45 million foreign 
visitors with each spending up to 1,178 dollars per day. 

This discourse attempts to describe and analyze both the 
liberalization of services in the perspective of GATS and the schedule of 
specific commitment in tourism. Author think over that it is worthwhile to 
make Indonesian stakeholders including business practitioners, 
government and people, are used to living in the liberalization era 

                                                            
1 World  Trade  Organization, 2004.  Why  Is The   Liberalization of Services 

Important?, GATS: Fact or Fiction (online), http://www.wto.org/english/traptop_ 
e/gats_factfiction.htm Retrieved on 2009-05-29. 

2 World Tourism Organization, 2007.  http://unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/ 
unwto_barom07_2_en.pdf. Retrieved on 2009-05-29 
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especially in tourism scope. Afterwards, those explanation can assist 
author to identify the impact of liberalization of services in tourism which 
can be positive and negative. Eventually, all those impacts will influence 
significantly in the attainment of tourism development targets. 

 
B. THE LIBERALIZATION of SERVICES in THE PERSPECTIVE of GATS 

In the preamble of GATS, it is clearly mentioned that the purpose of 
establishing a multilateral framework of principles and rules for trade in 
services, is to the expansion of tradable activities under conditions of 
transparency and progressive liberalization. Likewise as a tool of 
promoting the economic growth of all trading partners and the 
development of developing countries. 

In the inward looking perspective, GATS has underscored the 
increasing participation of developing countries through strengthening of 
their domestic services capacity and its efficiency as well as 
competitiveness. Meanwhile, in the outward looking perspective, GATS 
was aimed to ensure the equitable and fair treatment which was 
accompanied by overall balance of rights and obligation among all 
participants. 

 Referring to the Article 1 of GATS, it can be distiguished into four 
modes of supplying services encompassing:  
1. Cross-border supply is defined to provide services from the territory of 

one member into the territory of another member; 
2. Consumption abroad refers to situations where a service consumer 

moves into another member's territory to obtain a service; 
3. Commercial presence implies that a service supplier of one member 

establishes a territorial presence, including through ownership or lease 
of premises, in another member's territory to provide a service; 

4. Presence of natural persons consists of persons of one member 
entering the territory of another member to supply a service.  

The definition of services is clearly mentioned in Article 1 point 3.  
Services include any kinds of services except services supplied in 
exercise of governmental authority. Afterwards, a service supplied in the 
exercise of governmental authority must be defined as any service, which 
is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or 
more service suppliers. 

Within GATS, there are three main principles for al members and 
must be undertaken promptly and unconditionally. The first is Most 
Favoured Nations Principle (MFN) which can be found in Article II GATS. 
It obliges that each member shall accord an equal treatment to services 
and service provider from another country as well as from other countries 
of member.3 

                                                            
3 Tourism     and      Travel-Related Services.2004,  http://www.wto.org/english/tratop 

_e/serv_e/tourism_e.htm. Retrieved on 2009-06-04. 
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Transparency which can be found in Article III GATS is the second 
principle. Each country of member must publish all the laws, rules of 
execution, and all generally applicable resolutions issued both by central 
and local government, which have impacts on the practices of GATS. 
Every change in laws and the addition of new rules must be reported to 
The Council of the Trade of Service (CTS). The countries must also 
comply with the demand of specific information from other countries of 
member about many generally applicable rules. Therefore, the countries 
have to find one information centre, or more, to provide all the information 
needed and demanded. 

The last principle is National Treatment which can be found in 
Article XVII. Within this principle, each member shall accord to services 
and service suppliers of any other member, in respect of all measures 
affecting the supply of services, treatment no less favorable than that it 
accords to its own like service and service suppliers. 

The establishment of schedule of specific commitment is a part, 
that can be a crucial point in which each country is obliged to set up a list 
of liberalized sectors accompanied by timely manner schedule. The 
commitment will be an integral part of the agreement and it has also 
become an integral appendix. Referring to the Article XX, each member 
shall set out in a schedule the specific commitments with respect to 
sectors, where such commitments are undertaken. From each schedule 
shall specify: 
1. Terms, limitations and conditions on market access; 
2. Conditions and qualifications on national treatment; 
3. Undertaking relating to additional commitments; 
4. Where appropriate the time-frame for implementation of such 

commitments; and 
5. The date of entry into force of such commitments. 

Referring to the Article XXI GATS, each member may modify or 
withdraw any commitment in its schedule, at any time after 3 years have 
elapsed from the date on which its commitment entered into force in 
accordance with the provisions of this article. Indonesia published its 
specific commitment through establishing the initial commitment in 
February 1991. Its initial commitment had elaborated certain sectors 
which could be progressively opened for foreign services provider. There 
were 68 transactions encompassing:4 
  

                                                            
4 World Trade Organization, 2004. Why Is The Liberalization of Services Important?, 

GATS: Fact or Fiction (online), http://www.wto.org/english/traptop_e/gats_factfiction.htm 
Retrieved on 2009-05-29. 
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1. telecomunication       :  9     transactions 
2. construction                :  35   transactions 
3. tourism                        :  3     transactions 
4. maritime transport      :  2     transactions 
5. finance : 19    transactions 

C. INDONESIA’S SCHEDULE of SPECIFIC COMMITMENT on TOURISM  

Recognizing the GATS provision and as a part of its strong 
commitment, Indonesia has also drawn up a schedule of specific 
commitments which is contained in the document GATS/SC/43 dated in 
April 1994. Indonesia's Schedule of Commitments covers market access 
and national treatment for all four modes of supply and commits to the 
liberalization of telecommunications, industrial services, transportation 
services (maritime transport services), tourism and financial services. 

In tourism sector, Indonesia’s government puts 3 sub sectors in the 
commitment of tourism service, including:5 
1. As for hotel and tourist resort (hotel, marina, golf courses, and other 

sport facilities) in East Indonesia, that is in Borneo, Bengkulu, Jambi, 
and Celebes, foreign investor may own their shares even up to 100 
percent. The hotel category is limited to three, four, and five-star hotel. 

2. For building hotel and tourist resort, the capital adequacy deposited by 
foreign investor is higher than one deposited by local investor, but this 
limitation will be eliminated in 2020. 

3. For movement of natural persons  in the field of hotel affairs, the 
commitment made is unbound except for top level managers and 
highly skilled professionals in the hotel business, they are general 
manager, resort manager, food and beverage manager, resident 
manager, controller, marketing director, executive chef, sous chef and 
specialty chef. 

4. The allocated number for Travel Agent and Tour Operator (CPC 
74710) is limited to at most 30. 

5. The tour operator must be a travel agent which operates in Jakarta 
and Bali. 

Actually, Indonesia’s government has not extended its schedule of 
specific commitment in tourism yet since entered into force in 1995. This 
strategy must be applauded as it denotes the government commitment to 
be a shelter of Indonesian need and interest. On behalf of welfare state, it 
is reasonable and undeniable if Government must protect them because 
we have not been ready to compete directly and unconditionally. The low 
proficient of human resources, traditional concept of marketing, shoddy 
accessibility of infrastructures and technology, uncertainty regulation 

                                                            
5Tourism and Travel-Related Services.2004,  http://www.wto.org/english/tratop_ 

e/serv_e/tourism _e.htm. Retrieved on 2009-06-04. 
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either central or regional level, limited funding of development, are the 
shortcoming elements which have been afflicting since we proclaimed our 
independence in 1945. 

In terms of progressive liberalization principle, its government policy 
is a lawful act. Refer to the article XIX point 2 GATS the process of 
liberalization shall take place with respect to the national policy objectives 
and the level of development of individual members both overall and 
individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual 
developing country members for opening fewer sectors, liberalizing fewer 
types of transactions, progressively extending market access in line with 
their development situation. 

 
D. THE IMPACT of LIBERALIZATION of SERVICES on TOURISM: 

INDONESIA’S CASES 

GATS agreement in the tourism sector will give multifarious impact 
in tourism sector which has become steadily the second most contributor 
of foreign exchange after non oil and gas sector. Author attempts to 
identify what sort of impact both positive and negative arise from 
liberalization of services underlied by three inseparable perspectives 
encompassing: 
1. Government perspective. 
2. Business practitioners in tourism perspective. 
3. Indonesia’s consumer perspective. 

Author expects through combining all those perspectives will 
engender objective and positive outlook, and also accommodates interest 
of all stakeholders in tourism. In order to yield clear and objective 
explanation, the impact of liberalization of service in Indonesia’s tourism 
will be divided into positive impact and negative impact. 

 
1. Positive Impact 

Basically, because of liberalization of services, all stakeholders 
have the same and wide opportunity to take part in the development of 
tourism. It also will eliminate differential treatments in order to protect 
certain products both production and distribution as well as consumption 
levels from person or legal entities, who have intimate relationship with 
the decision maker, which tend to be deceptive and fraud. Unfair trade 
and monopoly as impact of their activities are the major argument why all 
those thing is prohibited to be undertaken currently. For the consumer, 
they have freedom of choice to get the best services which emanated 
from services provider entire the world with accompanied by achievable 
price. 

The emphasizment of good corporate governance will be 
indispensable in the liberalization of services era. Because it stipulates the 
rules-based system, transparent and accountable management and 
independence as well as fair principle. If we can undertake consistently all 
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those requirements, it will strengthen our domestic services capacity, its 
competitiveness and efficiency to compete directly with foreign services 
provider. 

Indonesia has three inseparable capital which is well known as our 
competitive advantage including natural wealth, cultural heritages and 
human environment. In the liberalization of services era, it will be a golden 
bridge to be higher tourism income. David Makes revealed that there were 
several magnificent benefits from Indonesia’s tourism encompassing:6 
1. The high level of our natural wealth with fully covered by its 

uniqueness and characteristic. 
2. Nature based tourism will be a forefront tourism trend which has not 

been explored yet in developing countries. 
3. Tourism is  industry which absorbs local resource steadily 
4. Comparative advantage of Indonesia’s tourism through its cultural 

attraction. 
5. Indonesia is assumed as one of the most consistent country in 

emphasizing harmonious relationship among culture, nature and 
human environment. 

The increasing participation of developing countries which was 
clearly ensured in the preamble of GATS will be a huge opportunity in 
reducing gap between developed and developing countries. The transfer 
of knowledge, technology and skills are the best way to attain its goal. 
Besides, it will stimulate the enhancement of competitive  value of our 
business practitioners to provide creative and innovative services based 
on effective and efficient principle. Otherwise, foreign services provider 
that have been congested here, will dominate our market. 

 
2. Negative Impact 

The proliferation of liberalization which has been committed through 
Uruguay Round prone to assert developing countries have no choice to 
take part of its system. It was such an excessive argument when three 
new issues including services, intellectual property rights and investment, 
were categorized as an integral part of tradable activities. They proned to 
span myriad sectors in order to find new potential market in densely 
populated of developing countries which have not been exploited yet. The 
tendency of exploitation can also be detected from the market share of 
services. Since GATS entered into force in 1995, developed countries 
whose their giant transnational companies and tycoon businessmen were 
exist, have dominated the service sectors and emerged an oligopolistic 
market. 

                                                            
6 Makes, David. 25 May 2005. ”Indonesia’s Tourism Has a Opportunity to Attract 

International Tourist”. Presented on Seminar ”Management of Tourism Based on 
Ecotourism”. Lustrum Committe of Katolik University(Unika) Atma Jaya, Jakarta. 
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This situation depicts about scepticism whether developing 
countries will gain an benefit on such a liberalization of service especially 
to enhance their economic growth. It could not be undertaken drastically 
but through  a process sustainably and gradually with five phases 
including a traditional stage, a pre-condition for take off, take off, a drive to 
maturity, and an age of high-mass consumption.7 

In the matter of national sovereignty, it seems clearly that the 
sovereignty will be reduced gradually by liberalization of services 
especially in sensitive issues such as investment, telecommunication, air 
transport and tourism. J.G Starke uttered that it was probably more 
accurate to say that the sovereignty of a state was the residum of power 
which it possessed within the confined laid down by international law.8 

The cultural degradation in massively is the next negative impact of 
liberalization of service. Because of its characteristic services, tourism is a 
means of intermingle people around the world in certain area which have 
not always been compatible. Even, tourism was assumed as the enemy of 
authenticity and cultural identity.9 Basically, all tourists from different 
countries that are accompanied by their culture to satisfy self-indulgence, 
can influence our cultural value and reduce its purity and sanctity. 
Afterwards, it will decline our competitiveness in tourism which 
predominantly underlied by cultural heritages. 

Eventually, based on Francis Fukuyama statement, the economics 
who promoted liberalizing economic reform understood this perfectly well 
in theory. But the relative emphasis in this period lay very heavily on the 
reduction of state activity, which could often be confused or deliberately 
misconstrued as an effort to cut back state capacity across the board. The 
state-building agenda, which was at least as important as the state 
reducing one, was not given nearly as much thought or emphasis. The 
result was that liberalizing economic reform failed to deliver on its promise 
in many countries.10 

 
E. CONCLUSION 

To sum up, GATS which strictly regulated the liberalization of 
services in tourism, has expected a pure commitment of all members for: 
1. actualizing fair and equitable treatment which is comply with framework 

agreement; 

                                                            
 7 Rostow, Walt Whiteman. 1962. The  Stages  of  Economic   Growth: A  Non 

Communist Manifesto. Cambridge University Press, London, page 307. 
 8 Starke,J.G. 1984. Introduction to International Law. Ninth Edition, Butterworth, 

London, page 96. 
 9 Turner, L and J Ash. 1976. The Golden Hordes: International Tourism and 

Pleasure Periphery. St. Martin’s Press, New York, page. 56. 
10 Francis Fukuyama in Dewa Gede Palguna. 2009. ”Global Economic Crisis and 

Globalization”. Paper in International Seminar in connection with The Third International 
Senior Diplomatic Training Centre. Faculty of Law of Udayana University. Denpasar.  
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2. eliminating all kinds of protectionism barriers in the international 
transactions; 

3. abolishing all kinds of discrimination measures and the dichotomy 
between domestic and foreign services provider 

4. upholding transparent and accountable principle in the international 
transactions. 

The multifarious impact in tourism sector has emerged after the 
establishment of GATS. The positive impact are the equal and fair 
opportunity of doing business in providing tourism services, the 
actualization of good corporate governance underlied by effective and 
efficient principle, the increasing opportunity both from tourism income 
and transfer of technology, knowledge and skills. Meanwhile, the 
tendency of exploitation through the proliferation of liberalization, the 
reduction of state sovereignty and cultural degradation are the negative 
impact of liberalization of services. 

Author suggests that all stakeholders in tourism must be cognizant 
and take equal responsibility in navigating tourism in the liberalization of 
service era. Henceforth, they must work hand in hand encouraging and 
nurturing each other to unleash Indonesia’s tourism true potential. In the 
inward looking perspective, the stressing point of preservation of our 
natural wealth, cultural heritages and human environment must be 
undertaken consistently and sustainably in order to maintain our 
comparative advantage. Meanwhile, in the outward looking perspective, 
all measures and strategies must be aimed to build capacity and mobilize 
all resources in tourism to compete directly with foreign services provider. 
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Diplomasi Nuklir Indonesia  
Dalam Merespon Perkembangan  
Hukum Internasional 

I Made Budi Arsika 

ABSTRACT 
A long-standing debate concerning the use of nuclear energy always attracts 

international attention. The main issues are still the peaceful or the non-peaceful purposes of 
nuclear technology development and the role of state and non-state actors. 

It is commonly understood that international politic naturally has impact to the 
development of international law. Regarding nuclear issues in international fora, both political 
and legal perspectives dominate the discourse. In this context, some topics of the study of 
international law obviously have been developed, namely: the source of international law, the 
subject of international law, and the use of force in international law. 

How does Indonesia’s nuclear diplomacy respond to those matters? This paper seeks to 
clarify the concept of Indonesia’s nuclear diplomacy and to analyze the implementation of 
Indonesia’s nuclear diplomacy at bilateral, regional, and also multilateral level. Based on the 
observation of those matters, this paper finally aims to analyze the Indonesia’s nuclear 
diplomacy in responding the development of international law. 
    
Key words: Indonesia, nuclear, diplomacy, international law  

 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Beberapa waktu belakangan, sejumlah permasalahan nuklir aktual 
cukup menarik perhatian masyarakat internasional. Salah satu perma-
salahan yang paling serius adalah peristiwa meledaknya Reaktor 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi pasca 
bencana tsunami yang melanda Jepang. Di satu sisi isu radiasi akibat 
ledakan tersebut memang kemudian menjadi ancaman bagi penduduk di 
sekitar Fukushima. Namun di sisi lain tragedi tersebut juga meletupkan 
kembali suatu polemik luas mengenai urgensi penggunaan teknologi nuklir. 

Selain mengenai aspek teknologi, pengelolaan, dan efek bencana, 
permasalahan senjata nuklir juga tetap tidak dapat dipandang sebelah 
mata. Dalam hal ini, konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran masih 
kerap menghiasi headline sejumlah media. Kemudian konflik antara India 
dan Pakistan pun masih menyisakan kekhawatiran terhadap 
kemungkinan terjadinya perang nuklir di Asia Selatan. Tidak berbeda 
situasinya dengan krisis di semenanjung Korea yang disebabkan oleh 
ambisi Korea Utara untuk menjadi negara nuklir dengan dilandasi suatu 
justifikasi bahwa kepemilikan senjata nuklir merupakan hak negara 

5
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berdaulat.1 Permasalahan di atas belumlah termasuk keengganan Israel 
untuk terikat pada rezim hukum Non Proliferation Treaty (NPT), ataupun 
tuduhan terhadap Myanmar yang menyebutkan bahwa negara tersebut 
kini sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir.2 

Kebijakan dari negara-negara yang mengembangkan teknologi 
nuklir, baik untuk maksud damai maupun persenjataan, merupakan upaya 
pengembangan kekuatan nasional (national power) masing-masing 
negara. Ketika kontestasi kekuatan nasional negara-negara tersebut 
berimbas pada struktur politik internasional maka perimbangan kekuatan 
(balance of power) dalam isu nuklir kemudian berada pada konteksnya. 
Mutually Assured Destruction (MAD)3 diantara negara-negara pemilik 
senjata nuklir merupakan salah satu doktrin perimbangan kekuatan yang 
populer pada masa Perang Dingin. Pada masa peredaan ketegangan 
(détente) masyarakat internasional kemudian mencoba untuk 
menemukan formula terbaik untuk mengatasi krisis nuklir. Dalam situasi 
tersebut, hukum internasional pun menjadi tumpuan utama penyelesaian 
masalah nuklir internasional. 

Bagaimana Indonesia merespon situasi ini? Sejarah mencatat 
bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam berkontribusi mengatasi 
permasalahan nuklir berbagai di level internasional.4 Walaupun tidak 
seperti sejumlah negara lain yang kerap terlihat begitu bombastis dalam 
mengumandangkan isu nuklir, diplomasi nuklir Indonesia sesungguhnya 
turut pula mewarnai perkembangan politik internasional dan hukum 
internasional. 

Diplomasi nuklir Indonesia baik melalui jalinan hubungan bilateral, 
pada level kawasan, dalam berbagai pergerakan strategis multilateral, 
maupun dalam keanggotaannya di berbagai organisasi internasional tentu 
sangat penting untuk dicermati. Kebijakan, sikap, dan langkah politik luar 
negeri Indonesia dalam merespons permasalahan nuklir internasional 
aktual adalah topik kajian yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.  
 
2. Perumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut, masalah pertama yang 
kiranya perlu untuk dijelaskan adalah mengenai bagaimana 
sesungguhnya konsep diplomasi nuklir Indonesia. Masalah selanjutnya 
yang juga perlu untuk mendapat gambaran secara komprehensif adalah 
                                                            

1 Lihat A. Agus Sriyono. 2004. Korea Utara: Antara Diplomasi dan Perang dalam A. 
Agus Sriyono dkk. Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 88. 

2 Lihat Artikel “Myanmar Bidik Senjata nuklir”. Harian Media Indonesia. Kolom 
Internasional. Sabtu, 5 Juni 2010. hlm 12.   

3 Lihat penjelasan mengenai MAD pada Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, 
2007, International Relations 2006-2007 Editions, Pearsons Longman, New York, hlm. 242-
243 

4 Lihat tulisan Samodra Sriwidjaja mantan Duta Besar RI untuk Austria yang 
menjelaskan aspek kesejarahan diplomasi nuklir Indonesia pada Samodra Sriwidjaja, The 
Role of Nuclear Diplomacy. hlm 29-31. http://digilib.batan.go.id/atom-indonesia/fulltex/v33-
n1-1-07/003.pdf 
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mengenai bagaimana implementasi diplomasi nuklir Indonesia dalam 
berbagai level hubungan internasional. Masalah terakhir yang penting 
untuk dianalisis adalah tentang bagaimana diplomasi nuklir Indonesia 
dilaksanakan dalam rangka merespon perkembangan hukum 
internasional. 

  
3. Urgensi Penulisan 

Hingga saat ini, isu pemanfaatan nuklir untuk tujuan bukan damai 
masih tetap menjadi perhatian serius masyarakat internasional. Perkem-
bangan terakhir, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mengeluarkan Resolusi 1977 yang diadopsi pada tanggal 20 April 2011 
yang menegaskan kembali bahwa proliferasi senjata nuklir merupakan 
ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.5 

Bagi Indonesia, rekontekstualisasi diplomasi nuklir dapat dianalo-
gikan sebagai suatu pekerjaan rumah pasca mengikuti serangkaian 
konferensi internasional di tahun 2010, diantaranya; Nuclear Security 
Summit, Washington, 12-13 April 2010, International Conference on 
Disarmament and Non-proliferation, Tehran, 17-18 April 2010, dan 2010 
Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (NPT), New York, 3-28 Mei 2010. Dalam hal ini, tentu 
menjadi suatu urgensi untuk dilakukannya suatu kajian yang merekon-
tekstualisasi diplomasi nuklir Indonesia dalam merespon perkembangan 
Hukum Internasional.  

B. PEMBAHASAN  

1. Konsep Diplomasi Nuklir Indonesia 
a.  Peristilahan 

Terdapat beragam definisi mengenai diplomasi, yang mana 
rumusan definisi tersebut sangat bergantung pada perspektif yang 
digunakan. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi kerap 
dikaitkan dengan politik luar negeri. Apabila merujuk pada Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 
maka diplomasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan daripada politik luar 
negeri.6 Sejalan dengan makna ini, Prof. Sumaryo Suryokusumo juga 
berpendapat bahwa politik luar negeri suatu negara lazimnya akan terdiri 
dari tujuan dan prinsip-prinsipnya di mana negara itu berusaha untuk 
meningkatkan urusan internasional; sedangkan diplomasi adalah cara 

                                                            
5 Lihat konsideran United Nations Security Council Resolution S/RES/1977 (2011), 

par 2.  
6 W.W. Kulski juga berpendapat bahwa ”…this dual significance of diplomacy 

suggest the existence of two aspect of foreign policy: its formulation and its implementation”. 
Lihat Jusuf Badri, 2002. Kiat Diplomasi: Sarana, Mekanisme, dan Gerak Pelaksanaan, Buku 
II, Restu Agung, Jakarta. hlm 176. 
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dimana pemerintah berusaha mencapai tujuan dan mendapatkan 
dukungan dari prinsip-prinsip tersebut.7 

Istilah ”diplomasi nuklir” cukup lazim digunakan dalam berbagai 
tulisan berbahasa Indonesia, seperti juga halnya dengan penggunaan 
istilah ”nuclear diplomacy” dalam Bahasa Inggris yang telah digunakan 
secara luas.8 Namun mencermati belum terdapatnya definisi diplomasi 
nuklir yang benar-benar tepat, maka dengan mengacu pada makna 
diplomasi yang telah dibahas sebelumnya, diplomasi nuklir Indonesia 
yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah cara pemerintah Indonesia 
dalam melaksanakan politik luar negerinya dalam hal isu nuklir. 

 
b. Landasan Hukum 

Terdapat beberapa landasan hukum yang kiranya dapat menjadi 
dasar sekaligus memperjelas konsep diplomasi nuklir Indonesia. Berbagai 
pengaturan yang menggariskan bagaimana seharusnya diplomasi nuklir 
Indonesia dilaksanakan dapat ditemukan pada konstitusi, Undang-
Undang, maupun rencana-rencana kerja pemerintah. Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) 
alinea keempat menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disamping amanat 
konstitusional yang merupakan salah satu tujuan pokok politik luar negeri 
RI9 tersebut, rumusan Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur kewenangan 
Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
merupakan landasan konstitusional bagi diplomasi nuklir Indonesia.10 

Ada dua perjanjian internasional penting yang telah diratifikasi 
Indonesia melalui Undang-Undang11 yang dapat dijadikan landasan 
                                                            

7 Sumaryo Suryokusumo (Ed: Arifin, Muhammad Rais, Wahyu Tribowo L), 2004, 
Praktik Diplomasi. STIH Iblam, Jakarta. hlm 56.  

8 Sebagai contoh, lihat istilah nuclear diplomacy pada Andreas Pramudianto, 2008, 
Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta, UI Press, Jakarta, hlm.21.   

9 Lihat Ali Alatas. Upaya Diplomasi Indonesia untuk Mewujudkan Ketertiban Dunia 
Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial dalam Herman 
Sudrajat (Ed). 2003. Dinamika Diplomasi Indonesia dalam Praktik/oleh Sejumlah Diplomat 
RI. Kesaint Blanc. Jakarta. hlm 8. 

10 Isu pembuatan perjanjian internasional di bidang nuklir sesungguhnya bisa 
dikaitkan dengan rumusan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, ”Presiden dalam 
membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar 
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat”. 

11 Berdasarkan data Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) terdapat beberapa 
ratifikasi perjanjian internasional yang tidak berbentuk Undang-Undang, diantaranya; 
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1993 tentang 
Pengesahan An Amandement of Article VI of the Statue of the International Atomic Energy 
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hukum diplomasi nuklir Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran 
Senjata Senjata Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons /NPT) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 Tentang 
Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone 
(Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara). Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1978 menjadi salah batu pijakan penting 
diplomasi nuklir Indonesia. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang 
tersebut disebutkan bahwa Indonesia memandang perlu ikut serta di 
dalam kerjasama internasional yang bertujuan mencegah penyebaran 
lebih lanjut senjata-senjata nuklir, dan dengan harapan agar Indonesia 
dalam rangka kerjasama itu dapat lebih lancar mendapatkan manfaat dari 
penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai.12 Disebutkan 
pula dalam penjelasan tersebut adanya kesadaran bahwa pemilikan 
senjata nuklir oleh suatu negara tidak selalu berarti meningkatnya 
keamanan nasionalnya, melainkan justru dapat mengundang kecurigaan 
dari negara-negara lain dan dengan demikian menimbulkan ketegangan-
ketegangan antar negara.13 Bagi Indonesia, substansi NPT tersebut juga 
dipandang penting dapat diberlakukan pada level regional, sehingga 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 kemudian menjadi tonggak penting 
bagi diplomasi nuklir Indonesia di fora regional Asia Tenggara. Adapun 
salah satu dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang ini adalah 
perlunya dilakukan usaha perlucutan senjata serta pembatasan 
persenjataan, terutama senjata nuklir guna mencegah timbulnya perang 
nuklir sehingga pada akhirnya dapat memperkukuh perdamaian dan 
keamanan internasional serta usaha pencapaian kemajuan ekonomi dan 
sosial.14 
                                                                                                                                       
Agency, Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengesahan Convention on 
Early Notification of A Nuclear Accident, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1993 tentang 
Pengesahan Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiology 
Emergency, Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention 
on Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir), dan Peraturan Presiden Nomor 
46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical 
Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir). Lihat 
http://www.bapeten.go.id/sjdih/index.php?modul=doc&menu=view&kat_id=1&lid=3&ff=123 

12 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan 
Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir. Bagian Umum, par 3. 
Sejauh ini, Indonesia memang memanfaatkan nuklir untuk tujuan damai. Kendatipun 
demikian, terdapat tulisan yang menyebutkan bahwa dalam serangkaian pertemuan antara 
Presiden Soekarno dan Perdana Menteri RRC Zhou Enlai di Shanghai pada bulan Oktober 
1964, dibahas mengenai kemungkinan Indonesia untuk dapat memiliki bom nuklir. Lihat 
Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, 2004, Politik Luar Negeri Korea Selatan: 
Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta. hlm 120. Indonesia juga pernah memprogramkan pengadaan/pemeliharaan 
alnubika (alat nuklir biologi dan kimia) dalam rangka Peningkatan Kemampuan Pertahanan 
Negara. Lihat Lampiran Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009, Bab 7, Bagian II.7-5. 

13 Ibid, par 6. 
14 Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pengesahan 

Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran kemudian memberikan pengaturan mengenai 
ketenaganukliran baik secara substantif, institusional, maupun prosedural. 
Kendatipun Undang-Undang ini tidak mengatur tentang diplomasi nuklir 
secara spesifik, terdapat beberapa pengaturan yang dapat dijadikan 
landasan hukum bagi diplomasi nuklir Indonesia. Pada bagian 
konsideran, misalnya, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan dan 
pengembangan nuklir bagi pembangunan nasional yang berkesinam-
bungan dan berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan dan diperluas 
untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.15 Di 
samping adanya pengaturan yang menegaskan bahwa penguasaan nuklir 
adalah oleh negara,16 Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa 
pemanfaatan tenaga nuklir ditujukan untuk maksud damai dan 
keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat.17 Pemerintah, melalui Badan Pengawas,18 tetap diminta mela-
kukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan 
pemanfaatan bahan nuklir tersebut yaitu perubahan tujuan dari maksud 
damai ke maksud lain.19 

Ketika Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan 
Luar Negeri lahir di era reformasi, konsep diplomasi Indonesia kemudian 
memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Sama halnya dengan UU 
Ketenaganukliran, Undang-Undang ini tidaklah mengatur secara spesifik 
mengenai diplomasi nuklir. Jika merujuk pada Pasal 4, kiranya dapat 
diinterpretasikan bahwa politik luar negeri Indonesia, khususnya di bidang 
nuklir, harus dilaksanakan melalui diplomasi nuklir yang kreatif, aktif, dan 
antisipatif tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan 
pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”. 

Menarik juga untuk mencermati makna diplomasi yang diterangkan 
pada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tersebut 
untuk menganalisa bagaimana diplomasi nuklir Indonesia idealnya 
dilaksanakan. Merujuk pada penjelasan pasal ini, dapat kiranya dimaknai 
bahwa diplomasi nuklir Indonesia diharapkan untuk dapat mencari 
keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, 
menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (power 

                                                                                                                                       
Nuklir di Asia Tenggara), bagian Menimbang huruf c. Lihat juga pembahasan lebih lanjut 
pada bagian 2.2 tulisan ini tentang Diplomasi Nuklir Indonesia pada Level Regional  

15 Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang 
Ketenaganukliran, huruf b. 

16 Lihat Ibid, huruf a. Lihat juga Pasal 2 (ayat 2)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1997 tentang Ketenaganukliran dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1997 Tentang Ketenaganukliran Bagian Umum, par 3. 

17 Lihat Ibid, huruf c. 
18 Lihat Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 

tentang Ketenaganukliran 
19 Lihat Pasal 15 (e)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga-

nukliran beserta penjelasan atas pasal tersebut pada paragraf 2 dan Penjelasan atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran Bagian Umum, par 3. 



62 Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi

Diplomasi Nuklir Indonesia dalam Merespon ...

62 
 

politics), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan 
di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.  

Beberapa dokumen rencana pembangunan Indonesia juga dapat 
memberikan pedoman apa yang seharusnya dicapai melalui nuklir agar 
selaras dengan pembangunan Indonesia. Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 yang ditetapkan 
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa
terdapat kemungkinan pengembangan energi tenaga nuklir20 yang 
ditujukan guna mewujudkan daya saing bangsa.21 

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 
2010-2014 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 
2010, terdapat beberapa bidang yang terkait dengan nuklir. Pada bidang 
pertahanan dan keamanan dicermati adanya fenomena perlombaan 
senjata di kawasan regional22 dan fenomena kepentingan dan kebijakan 
negara adidaya.23 Sementara di bidang politik, disoroti mengenai peran 
Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui sikap dan 
kontribusi Indonesia terhadap isu nuklir di Semenanjung Korea dan Iran24 
serta adanya  tantangan bagi Indonesia untuk harus mengambil sikap 
konsisten dan tegas terhadap keprihatinan dunia dalam persoalan senjata 
nuklir.25 Disebutkan pula pada RPJMN ini adanya ancaman terorisme 
nuklir sebagai permasalahan politik26 dan sekaligus permasalahan 
pertahanan dan keamanan.27 Mengacu pada RPJPN, bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memfokuskan pembangunan agar 
salah satu keluarannya dapat diarahkan untuk persiapan pembangunan 
PLTN pertama di Indonesia.28 

Terhadap kebijakan di bidang IPTEK ini, baik Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang disahkan berdasarkan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 maupun Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yang disahkan melalui Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 menyebutkan bahwa 
pembangunan diarahkan pada peningkatan penguasaan, pengembangan 

                                                            
20 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, bagian II.2.I.1 
21 Lihat Ibid, Bagian IV.1.2.D (3) 
22 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014, Bab VII Bidang Pertahanan 
dan Keamanan, Bagian 7.1.2.  

23 Ibid, bagian 7.1.3.  
24 Buku II Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan Bab VI Bidang Politik.

hlm. II.6-29 – II.6-30. 
25 Ibid. 
26 Ibid, bagian 6.2.2.1, hlm. II.6-50 – II.6-51.  
27 Ibid bagian 7.2.1.F. 
28 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM 2010-2014. 

Buku II Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan Bab IV Bidang Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, bagian 4.3.3.B 
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dan pemanfaatan IPTEK yang salah satunya difokuskan pada tenaga 
nuklir.29 

Menariknya, rencana pembangunan tersebut ternyata menuai 
tentangan dari civil society yang menolak didirikannya PLTN di 
Indonesia.30 Pemerintah pun menyadari bahwa untuk mengembangkan 
energi nuklir, kendala terbesar yang dihadapi adalah kekhawatiran 
masyarakat terhadap pengelolaan limbah uranium, disamping dibu-
tuhkannya nilai investasi yang tinggi, dan teknologi tinggi maupun 
kesiapan sumber daya manusia.31 
 
2. Implementasi Diplomasi Nuklir Indonesia 

Posisi Indonesia dalam NPT kiranya dapat dijadikan gambaran 
implementasi diplomasi nuklir, yaitu; pertama, Indonesia menekankan 
pentingnya multilateralisme sebagai “core principle” dalam perundingan 
non-proliferasi  dan perlucutan senjata, kedua menegaskan bahwa 
pencapaian tujuan non-proliferasi  dan perlucutan senjata perlu ditempuh 
lewat cara-cara yang “lawful” berdasarkan hukum internasional yang 
berlaku dan di bawah kerangka PBB, dan ketiga Indonesia berpandangan 
bahwa tiga pilar NPT harus diterapkan secara seimbang, transparan dan 
komprehensif.32 Adapun tiga pilar NPT yang dimaksud adalah perlucutan 
senjata; penghentian penyebaran senjata nuklir; serta hak negara-negara 
menggunakan nuklir untuk tujuan damai. Konsep diplomasi nuklir 
Indonesia beserta landasan hukumnya tersebut secara ideal diimple-
mentasikan oleh berbagai komponen33 dalam berbagai level hubungan 
internasional, baik bilateral, regional, dan multilateral. 
a. Diplomasi Nuklir Indonesia pada Level Bilateral 

                                                            
29 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku 1, Bab 2: Tema Dan Prioritas Pembangunan 
Nasional Tahun 2010, hlm. I.2-62 dan I.2 – 63 serta Buku 2, Bab 3, hlm. II.3 – 5. Lihat juga 
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Buku 2 Bab 4. hlm II.4-6 dan II.4-7. 

30 Lihat Artikel “Tolak Nuklir, Seratusan Orang Demo di Tugu Proklamasi”, 
Detiknews, Sabtu 12 Juni 2010. http://www.detiknews.com/read/2010/06/12 /100933 
/1376873 /10 /tolak-nuklir-seratusan-orang-demo-di-tugu-proklamasi?991102605.  

31 Lihat Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, Buku 1, Bab 2, Tema Dan Prioritas 
Pembangunan Nasional Tahun 2011, hlm. I.2-41 dan Buku 2, Bab 10, Bidang Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup, hlm II.10-20 

32 Lihat http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=16&l=id. Lihat juga 
Lihat Pernyataan Wakil Presiden Boediono di Nuclear Security Summit Washington DC 13 
April 2010, par terakhir. http://www.wapresri.go.id/index/preview/pidato/31 

33 Konsep shuttle diplomacy yang mengemukakan bahwa diplomasi tidak lagi hanya 
dilakukan oleh agen-agen diplomasi namun juga dapat didukung oleh komponen-komponen 
lainnya nampaknya dapat menggambarkan bagaimana diplomasi nuklir Indonesia 
diimplementasikan. Lihat Sumaryo Suryokusumo op cit. hlm 66. Walaupun diplomasi nuklir 
utamanya dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, lembaga negara seperti DPR RI 
maupun lembaga-lembaga pemerintah non-departemen seperti Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) juga turut mendukung 
pelaksanaannya. BATAN misalnya memiliki kerjasama dengan IAEA dan sejumlah institusi 
luar negeri lain. Lihat http://www.batan.go.id/organisasi/kerjasama.php.  
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Pendekatan vis a vis dalam isu nuklir adalah salah satu cara yang 
dipandang cukup efektif. Hingga saat ini Indonesia menjalin hubungan 
bilateral baik dengan negara-negara yang menggunakan teknologi nuklir 
untuk maksud damai maupun dengan negara-negara yang memiliki 
senjata nuklir. 

Dalam konteks pengembangan teknologi nuklir untuk maksud 
damai, Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara 
yang memang sejauh ini mengembangkan teknologi nuklir bukan untuk 
persenjataan. Misalnya hubungan antara Indonesia dengan Republik 
Korea (Korea Selatan) yang ditandai dengan adanya Persetujuan Antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea 
mengenai Kerjasama dalam Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud 
Damai dan sekaligus Memorandum Saling Pengertian antara Departemen 
Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan Kementerian 
Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea Mengenai Kerjasama 
dalam Peningkatan Pembangkit Listrik Bertenaga Nuklir di Indonesia 
pada tanggal 4 Desember 2006.34 Contoh lain adalah hubungan 
Indonesia dengan Jepang yang tercermin dalam Memorandum Saling 
Pengertian antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia dan Kementerian ekonomi, Perdagangan dan Industri 
Jepang mengenai Kerja Sama dalam Meningkatan Pengembangan 
Instalasi Tenaga Nuklir, 22 November 2007.35 

Sedangkan dalam konteks pengembangan teknologi nuklir untuk 
persenjataan, Indonesia sesungguhnya memiliki keuntungan strategis 
melalui adanya jalinan hubungan diplomatik formal dengan hampir semua 
negara yang memiliki senjata nuklir. Menariknya, Indonesia tercatat 
memiliki sejumlah perjanjian bilateral terkait nuklir dengan Perancis,36 
Pakistan,37 Amerika Serikat,38 India,39 dan Rusia, yang notabene 

                                                            
34 http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/korea%20selatan 

.htm 
35 http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/japan.htm 
36 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Republik Perancis tentang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-Maksud Damai, 
Jakarta, 3 April 1969. http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional 
/france.htm 

37 Exchange of Notes concerning Technical Cooperation on the Peaceful Uses of 
Nuclear Energy Between the Chamber of Nationality Atomic Energy (BATAN) and the 
Pakistan Atomic Energy Commission/PAEC, Jakarta, 9 April 1980, Ratifikasi Tidak 
Diperlukan. http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/pakistan.htm 

38 Agreement for Cooperation between the Government Republic of Indonesia and 
the Government of United States of America Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy, 
Washington D.C, 30 Juni 1980, disahkan melalui Keppres No.54 Tahun 1981 tanggal 23 
November 1981 LN No.60. http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/ 
amerika %20serikat.htm 

39 Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the 
Government of the Republic of India on Cooperation Regarding the Utilization of Nuclear 
Energy for Peaceful Purposes, Bombay, 9 January 1981, diratifikasi melalui Keppres No.21 
tahun 1981 tanggal 21 Mei 1981 LN No.20. http://www.deplu.go.id/Daftar% 
20Perjanjian%20Internasional/india.htm 
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merupakan negara-negara pemilik senjata nuklir.40 Namun demikian, 
substansi perjanjian tersebut semata-mata ditujukan untuk maksud 
damai. 

Diplomasi nuklir bilateral yang ditujukan terutama kepada negara-
negara pemilik senjata nuklir ini merupakan langkah strategis Indonesia 
untuk menjalin komunikasi, menyampaikan visi, memperjelas posisi dan 
sikap, membangun citra, serta mengupayakan manfaat sebesar-besarnya 
kerjasama bilateral tersebut guna mewujudkan kepentingan nasional 
Indonesia di bidang nuklir.  

 
b. Diplomasi Nuklir Indonesia pada Level Regional  

Jika mencermati kesejarahannya, Asia Tenggara merupakan 
kawasan potensial untuk dijadikan lahan pertarungan bagi negara-negara 
besar. Menyadari situasi tersebut, negara-negara di kawasan tersebut 
memandang penting untuk mengamankan diri dari efek negatif ancaman 
dan penggunaan senjata nuklir. Namun sejauh ini, negara-negara di Asia 
Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tidaklah memiliki keberatan 
apabila negara anggotanya memiliki inisiatif untuk mengembangkan 
teknologi nuklir untuk maksud damai, seperti misalnya terhadap rencana 
pembangunan PLTN.41 Selain Indonesia, Vietnam merupakan negara 
ASEAN lain yang cukup aktif mengembangkan teknologi nuklir. Di tahun 
2010 misalnya, Vietnam menandatangani Nota Kesepahaman dengan 
Amerika Serikat.42 Sama halnya seperti Indonesia yang memiliki 
kerjasama nuklir bilateral dengan sejumlah negara seperti telah diulas 
pada bagian tulisan 2.1 di atas, Vietnam juga mengembangkan kerja 
sama dengan beberapa negara yang telah memiliki pengalaman dalam 
mengelola teknologi nuklir, yaitu diantaranya; Jepang, Perancis, Cina, 
Korea Selatan, dan Kanada.43 

Sejak ditandatanganinya Zone of Peace, Freedom, and Neutrality 
(ZOPFAN) Declaration, 1971, inisiatif mewujudkan zona bebas senjata 
nuklir mulai diperjuangkan.44 Treaty on the Southeast Asia Nuclear 
Weapon-Free Zone (SANWFZ), 1995, akhirnya menjadi manifestasi 
idealisme ASEAN dalam isu nuklir. Pada SANWFZ disebutkan bahwa 
negara-negara ASEAN berkomitmen untuk tidak mengembangkan, 
memiliki, melakukan perlintasan (jalur) transportasi maupun melakukan 
tes atau menggunakan senjata nuklir, baik di dalam maupun di luar 

                                                            
40 Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic 
Energy, Moscow, 1 Desember 2006, belum diratifikasi. http://www.deplu.go.id/Daftar%20 
Perjanjian%20Internasional/rusia.htm 

41 Lihat artikel ASEAN Setuju Indonesia, Thailand, Vietnam Bangun PLTN. Antara 
News. 28-08-2008. http://www.antara.co.id/print/1219818205 

42 Lihat Artikel “MoU Energi Nuklir US – Vietnam” dalam Info BATAN, 
http://www.batan.go.id/view_news.php?id_berita=1004&db_tbl=Berita 

43 Ibid. 
44 Preamble of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Malaysia, 27 

November 1971, par 9. 
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SANWFZ.45 Lebih jauh, mereka juga berkomitmen untuk tidak 
mengijinkan negara-negara lain melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di 
wilayahnya masing-masing.46 Dalam kaitannya dengan penggunaan nuklir 
untuk maksud damai, SANWFZ tetap mengakui hak negara-negara untuk 
menggunakan energi nuklir terutama untuk perkembangan ekonomi dan 
kemajuan sosial mereka.47 Piagam ASEAN (Charter of the ASEAN) 2007 
juga menegaskan kembali idealisme yang tertuang pada SANWFZ 
Treaty. Pasal 1 ayat (3) dari piagam ini secara tegas menyebutkan “The 
purpose of ASEAN are... to preserve Southeast Asia as a Nuclear 
Weapon Free Zone…”48 Dengan adanya konfigurasi tersebut, ASEAN 
sebagai konsentris utama politik luar negeri Indonesia merupakan 
wahana diplomasi nuklir Indonesia dalam mewujudkan zona bebas 
senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 

Indonesia juga sangat memanfaatkan ASEAN Regional Forum 
(ARF) yang merupakan forum konsultatif beranggotakan negara-negara 
ASEAN dan negara-negara di luar ASEAN termasuk negara-negara 
pemilik senjata nuklir seperti RRC, India, Korea Utara, Pakistan, Rusia, 
dan AS, yang sejak awal masa pendiriannya telah menaruh perhatian 
terhadap isu nuklir.49 Keseriusan ARF dalam isu nuklir dapat terlihat pada 
pelaksanaan The First ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting 
on Non-Proliferation and Disarmament (ISM-NPD), di  Beijing, pada 
tanggal 1-3 Juli 2009. 

ASEAN dan ARF dalam hal ini tentu dapat dipandang memiliki 
peran penting dalam diplomasi nuklir Indonesia. Sebagaimana disebutkan 
pada RKP 2010, pada lingkaran terdekat dalam kawasan Asia Tenggara, 
Indonesia akan memperjuangkan tetap dipertahankannya seluruh 

                                                            
45 Lihat Pasal 3 (1) of the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone  
46 Lihat Ibid, Pasal 3 (2).  
47 Ibid, Pasal 4 (1). ASEAN menyadari bahwa SANWFZ ini tidak dapat dilaksanakan 

secara efektif tanpa adanya penghormatan, pengakuan, serta keterlibatan negara-negara 
pemilik senjata nuklir dalam perjanjuan internasional ini. Merespon hal ini, disusunlah 
protokol yang memberikan kesempatan Amerika Serikat, Inggris dan Irlandia Utara, Prancis, 
RRC, Rusia untuk turut serta menjadi pihak dalam SANWFZ Treaty. Lihat Pasal 3 of the 
Protocol to the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone,  Lihat juga 
Bangkok Summit Declaration of 1995, Bangkok,14-15 December 1995, par 7, sub par 9. 
http://www.asean.org/5189.htm Esensi penting dari protokol ini juga dituangkan pada Visi 
ASEAN 2020 ASEAN dan pada Vientiane Action Programme (VAP) 2004-2010. Lihat 
ASEAN Vision 2020, Kuala Lumpur, 15 December 1997, Section A Concert of Southeast 
Asian Nations, par 5 dan Lihat Vientiane Action Programme (VAP) 2004-2010, Tenth 
ASEAN Summit, Vientiane, 29-30 November 2004, Section. 1.2. iv. Lihat juga  Annex 1 of 
The VAP, Section 1.2.4.1 dan 1.2.4.2. 

48 Piagam ASEAN ini juga memuat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh 
ASEAN dan negara-negara ASEAN yang dapat dikaitkan dengan isu nuklir, diantaranya 
komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, 
keamanan, dan kemakmuran di kawasan (Pasal 2 ayat (2b) Piagam ASEAN dan 
Pembukaan Piagam ASEAN, par 6) dan menolak agresi dan ancaman atau penggunaan 
kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan 
hukum internasional.(Pasal 2 ayat (2c) Piagam ASEAN) 

49 Lihat Chairman's Statement on the First Meeting of the ASEAN Regional Forum 
(ARF), Bangkok, 25 July 1994, par 5.  
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kawasan sebagai wilayah bebas senjata nuklir.50 Indonesia juga sangat 
diuntungkan dengan konsep preventive diplomacy51 yang dikembangkan 
di ARF guna mengantisipasi gejolak tensi politik internasional dalam isu 
nuklir. Paling tidak diplomasi nuklir ini dapat semakin menegaskan bahwa 
Indonesia merupakan primus inter pares di kawasan Asia Tenggara. 

 
c. Diplomasi Nuklir Indonesia pada Level Multilateral  

Gagasan diplomasi nuklir Indonesia pada level multilateral adalah 
pemanfaatan segala kesempatan yang ada pada kerjasama multilateral 
dan organisasi-organisasi internasional. Selain perjuangan Indonesia 
dalam berbagai perundingan konferensi-konferensi internasional yang 
membahas isu nuklir, kiprah Indonesia di Gerakan Non-Blok (GNB), 
Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) kiranya dapat memberi gambaran bagaimana diplomasi nuklir 
Indonesia diimplementasikan pada level multilateral. 

Sejak kelahirannya di tahun 1961, GNB merupakan salah satu 
bentuk kerjasama multilateral yang memiliki visi a nuclear-weapons-free 
world52 serta senantiasa mendorong pentingnya pendekatan global dan 
komprehensif dalam isu perlucutan senjata.53 Indonesia sebagai salah 
satu negara pendiri GNB sangat memanfaatkan kerjasama multilateral ini 
dalam rangka mewujudkan diplomasi nuklirnya. Ketika menjadi tuan 
rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB di Jakarta pada tahun 1992 
diplomasi nuklir Indonesia mendapatkan momentum penting karena 
dilaksanakan sesaat setelah berakhirnya Perang Dingin. Salah satu hal 
penting bagi Indonesia dalam KTT ini adalah adanya pengakuan terhadap 
prinsip-prinsip hukum internasional publik dalam konsep the new 
international order pada isu nuklir. Disebutkan bahwa: 

”The new international order to sustain a world free form all nuclear wea-
pons … should be based inter alia on the principles of peaceful coexis-
tence, the prohibition of the use or the threat of use of force, non-

                                                            
50 RKP 2010, Buku 2, Bab 5: Politik, hlm II.5 – 10. 
51 Kusnanto Anggoro berpandangan bahwa sampai berakhirnya Perang Dingin, 

Diplomasi Preventif dapat dipandang sebagai strategi pembendungan internasional, yaitu 
agar konflik antar superpower tidak merambah kawasan pinggiran. Mesikipun tujuan ini 
berubah setelah berakhirnya Perang Dingin, menurut Kusnanto format dan bentuk 
diplomasinya tidak banyak berubah. Lihat Kusnanto Anggoro Senjata Nuklir, Doktrin 
Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin dalam Zainuddin Djafar dkk, 
1996, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, PT. Dunia 
Pustaka Jaya,  Depok. hlm 83-84.  

52 The Jakarta Message: A Call for Collective Action and the Democratization of 
International Relations, par 9, dalam the National Committee for the Tenth Conference of  
Heads of State or Government of Non-Aligned Countries. 1992, Basic Document of the 
Tenth Conference of  Heads of State or Government of Non-Aligned Countries. Jakarta. 1-6 
September 1992, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 4. 

53 Ibid. Final Document of the X Conference of Heads of State or Government of 
Non-Aligned Countries, Jakarta, 1-6 September 1992, Chapter 2.D, par 50. hlm 31-32.  
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intervention and non-interference in the internal affairs of other countries 
and the right of every state to pursue its own path of development”54      

Kini, hampir 2 dekade setelah KTT tersebut, Indonesia berada di 
dalam posisi sebagai Chairman of the NAM Working Group on 
Disarmament, yang secara nyata telah menjadikan Indonesia sebagai 
ujung tombak GNB dalam isu nuklir. Peran Indonesia untuk 
mengkoordinasikan isu-isu yang terkait dengan kepentingan bersama 
dalam konteks perlucutan senjata dan non-proliferasi di dalam Working 
Group GNB tersebut semakin terlegitimasi pada KTT GNB di Sharm el 
Sheikh, Mesir, 2009.55  

Terhadap GNB, Indonesia memandang bahwa di samping GNB 
dapat memperkuat diplomasi Indonesia yang ditujukan kepada negara-
negara pemilik senjata nuklir,56 posisi tawar GNB juga dapat mendukung 
perjuangan diplomasi nuklir Indonesia di PBB. Sebagai contoh, ketika 
Indonesia mengusulkan rancangan resolusi Majelis Umum PBB mengenai 
Promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-
proliferation atas nama negara-negara anggota PBB yang merupakan 
anggota GNB, suara Indonesia dan negara-negara GNB lain begitu 
menjadi sangat menentukan dalam memenangkan  proses pemungutan 
suara pada sidang pleno tanggal 2 Desember 2009. Hasilnya, 122 negara 
mendukung, 5 menolak, dan 49 abstain.57 Menariknya sikap negara-
negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB terbelah saat sesi 
pemungutan suara tersebut. Cina dan Rusia mendukung resolusi ini; 
Amerika Serikat dan Inggris menolak; sedangkan Perancis memutuskan 
untuk abstain. Pada akhirnya rancangan resolusi tersebut disahkan 
melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/64/34. Contoh konkrit lainnya 
adalah ketika Wakil Presiden Boediono berperan mengkoordinasikan 11 
negara GNB lain dalam undangan jamuan oleh Wakil Presiden Joe Biden 
sebelum dimulainya Washington Nuclear Security Summit 2010 untuk 
bertukar pandangan mengenai isu nuklir. Pada kesempatan itu baik 
Boediono maupun Joe Biden menyatakan bahwa sikap Amerika Serikat 
dalam isu nuklir saat ini sudah sejalan dengan pandangan GNB.58 

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 
keanggotaan Indonesia di OKI menjadi begitu penting dalam perjuangan 
diplomasi nuklir. Final Communiqué OKI pada Konferensi di Dakar 2008-- 

                                                            
54 Ibid. par 40. hlm. 28. 
55 Final Document of the XV Summit of Heads of State and Government of the Non-

Aligned Movement, Disarmament Section, Disarmament and International Security, Sharm el 
Sheikh, Egypt, 11th to 16th of July 2009, par 113.  

56 Lihat Statement by H.E. Dr. Hassan Wirajuda Minister for Foreign Affairs Republic 
of Indonesia at the Preparatory Ministerial Meeting of The 15th Summit of Heads of State 
and Government of The Non-aligned Movement Sharm El Sheikh, 13-14 July 2009, par 18. 
http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=M
enteri&IDP=378&l=id  

57 Lihat http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml 
58 Lihat Press Briefing Kunjungan Wakil Presiden RI Boediono ke Amerika Serikat, 

12 April 2010, par 17-21. http://www.wapresri.go.id/index/preview/konferensi/30 
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yang substansi-substansinya juga ditindaklanjuti melalui berbagai 
Resolusi Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Damaskus 2009-- merupakan 
contoh dokumen yang melegitimasi diplomasi nuklir Indonesia. Menyadari 
pentingnya merespon ketidakseimbangan level keamanan, konferensi ini 
mengemukakan perlunya stabilitas dan keamanan regional melalui suatu 
upaya perimbangan persenjataan yang adil dan dapat diverifikasi pada 
level terendah.59 Diplomasi Indonesia sejalan dengan sikap OKI yang 
menggarisbawahi pentingnya mewujudkan perubahan ke arah kese-
pakatan baru dan berimbang pada area perlucutan senjata, kontrol 
persenjataan, non-proliferasi, dan permasalahan-permasalahan terkait 
lainnya dalam rangka mempromosikan perdamaian dan keamanan 
internasional dan regional.60 

Selain dalam kerangka GNB dan OKI, peran PBB dalam isu nuklir 
internasional juga menjadi perhatian khusus bagi Indonesia dalam 
mengimplementasikan diplomasi nuklirnya. Indonesia menyadari bahwa 
PBB sendiri memiliki United Nations Office for Disarmament Affairs 
(UNODA), yang bertujuan untuk mempromosikan pencapaian perlucutan 
senjata nuklir dan non-proliferasi serta memberi dukungan substantif dan 
keorganisasian dalam hal perumusan norma mengenai perlucutan senjata 
bagi majelis umum PBB dan organ-organ PBB lainnya61 

Di samping UNODA, Indonesia juga sangat memahami bahwa 
Majelis Umum (MU) PBB sebagai organ yang terdiri dari seluruh anggota 
PBB62 yang berwenang untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang 
mengatur perlucutan senjata63 merupakan wahana diplomasi nuklir 
penting bagi Indonesia. Organ ini kiranya dapat diibaratkan sebagai 
cermin konfigurasi politik internasional karena menjadi forum penentuan 
sikap negara-negara anggota PBB dalam berbagai isu nuklir aktual. Pada 
forum ini, sepak terjang diplomasi nuklir Indonesia dapat dicermati ketika 
menjadi negara inisiator maupun negara sponsor dalam rancangan 
resolusi MU PBB. Sebagai contoh, dalam rangka memperkuat 
implementasi perlucutan senjata pada level regional, Indonesia menjadi 
salah satu negara yang mensponsori rancangan Resolusi MU PBB 
tentang Regional Disarmament 64 yang akhirnya disahkan oleh MU PBB 
melalui Resolusi A/RES/64/41, 12 Januari 2010. 

                                                            
59 Lihat Final Communiqué of the Eleventh Session of the Islamic Summit 

Conference (Session of the Muslim Ummah in the 21st Century) Dakar — Republic of 
Senegal, 13-14 March 2008, par 86. Lihat juga Resolution No.28/36-Pol on the Regional 
Military Balance, Part of Resolutions on Political Affairs adopted by the 36th Session of the 
Council of Foreign Ministers Damascus, Syrian Arab Republic23-25 May, 2009.

60 Lihat Ibid, par 88. Lihat juga Resolution No.25/36-Pol on Evolving A New Global 
Consensus on Disarmament and Non-Proliferation, Part of Resolutions on Political Affairs 
Damascus, 2009. 

61 http://www.un.org/disarmament/HomePage/about_us/aboutus.shtml 
62 Pasal 9 (1) Piagam PBB. 
63 Pasal 11 (1) Piagam PBB.  
64 Selain Indonesia, negara-negara sponsor lainnya adalah Ekuador, Mesir, 

Yordania, Kuwait, Nepal, Pakistan, Peru, Arab Saudi, Sri Lanka dan Turki. Lihat http://unhq-
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Diplomasi nuklir Indonesia juga mencatatkan peran penting pada 
Dewan Keamanan (DK) PBB, organ yang tugas utamanya memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional.65 Ketika Indonesia menjadi 
anggota tidak tetap DK PBB 2007-2008, Indonesia berani bersikap 
berbeda dibandingkan anggota-anggota DK PBB lainnya dalam kasus 
nuklir Iran. Dalam sesi pemungutan suara untuk Security Council 
resolution 1803 (2008) on further measures against Iran in connection 
with its development of sensitive technologies in support of its nuclear and 
missile programmes, Indonesia adalah satu-satunya negara yang 
bersikap abstain.66 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia menekankan 
pentingnya multilateralisme sebagai “core principle” dalam perundingan 
non-proliferasi dan perlucutan senjata. Dalam kalkulasi politik 
internasional yang rasional, diplomasi nuklir Indonesia akan lebih 
diupayakan pada level regional dan utamanya pada level multilateral. 
Salah satu kelebihan diplomasi nuklir Indonesia pada level multilateral 
adalah melingkupi isu yang tidak dapat dijangkau melalui diplomasi nuklir 
pada level bilateral.67 Sebagai contoh, tidak adanya saluran diplomatik 
formal antara Indonesia dan Israel bukanlah berarti menutup ruang gerak 
diplomasi nuklir Indonesia terhadap Israel. Sebab, kepentingan Indonesia 
agar Israel melakukan aksesi NPT dan menempatkan seluruh 
persenjataan nuklir yang dimilikinya dibawah pengawasan IAEA dalam 
rangka pembentukan daerah bebas senjata nuklir di kawasan Timur 
Tengah dapat diwujudkan melalui wahana OKI,68 GNB,69 PBB, serta pada 
konferensi-konferensi internasional.70 

                                                                                                                                       
appspub-01.un.org/UNODA/vote.nsf pada bagian View by GA resolution number: 64th

General Assembly 
65 Pasal 24 (1) Piagam PBB.  
66http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=127687WL4649C.3865&profil

e=voting&uri=full=3100023~!858365~!2&ri=1&aspect=power&menu=search&source=~!horiz
on. M. Syamsi Ali menyebutkan bahwa alasan utama Indonesia untuk memilih "abstain" 
adalah bahwa resolusi itu mengabaikan laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) 
yang mengatakan bahwa Iran telah cenderung kooperatif dengan lembaga itu. Namun 
terlepas dari semua itu, Indonesia memiliki alasan mendasar dalam hal ini, yaitu sikap "non-
alignment" (ketidakberpihakan) kepada siapa dan atas tekanan siapapun. Sikap 
independensi adalah sikap negara Indonesia sebagai negara berdaulat. Sikap ini akan 
semakin menjadikan Indonesia sebagai negara besar untuk membangun martabat dan 
harga diri di mata internasional. Lihat M Syamsi Ali, Ketegaran Indonesia Dalam Resolusi 
DK PBB Soal Iran, antaranews. Kamis, 6 Maret 2008, 
http://www.antaranews.com/view/?i=1204780800&c=ART&s= 

67 GNB juga memiliki pandangan bahwa walaupun pendekatan bilateral dan 
multilateral dalam isu perlucutan senjata nuklir harus saling melengkapi, namun negosiasi-
negosiasi bilateral tidaklah dapat menggantikan upaya-upaya multilateral. Lihat Final
Document of the Tenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned 
Countries, Jakarta, 1-6 September 1992, Chapter 2.D par 46.  

68 Lihat Pernyataan Menlu RI pada Pertemuan ke-37 Dewan Menteri Luar Negeri 
OKI, Dushanbe, Tajikistan, 20 Mei 2010 (Terjemahan tidak resmi), par 13. 
http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=M
enteri&IDP=644&l=id Lihat juga Resolution No.27/36-Pol on Condemnation of Zionist 
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3. Diplomasi Nuklir Indonesia Dalam Konteks Perkembangan 
Hukum Internasional 

a. Perkembangan Hukum Internasional mengenai Isu Nuklir  
Ada sejumlah perkembangan dalam topik-topik bahasan hukum 

internasional yang kiranya sangat terkait dengan isu nuklir, yaitu 
mengenai sumber hukum internasional (source of international law), 
subjek hukum internasional (subject of international law), serta 
penggunaan kekuatan (the use of force).71 Penggunaan nuklir untuk 
tujuan damai nampaknya tidak memiliki permasalahan berarti dalam 
hukum internasional. Permasalahan yang justru dihadapi adalah berkaitan 
dengan senjata nuklir. Sebagaimana dikemukakan oleh Kolb dan Hyde, 
senjata nuklir memiliki status khusus dalam hukum internasional.72 

Dari beberapa jenis sumber hukum internasional yang dikenal pada 
Pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional, nampaknya perjanjian 
internasional merupakan sumber hukum internasional yang paling banyak 
menjadi perhatian dalam isu nuklir. Pendapat ini bukanlah bermaksud 
untuk menegasikan eksistensi sumber-sumber Hukum Internasional lain 
di luar perjanjian internasional. Kebiasaan internasional misalnya, juga 
mendukung praktik penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Kebiasaan 
Internasional yang berkembang dari Hukum Humaniter Internasional juga 
tidak mengatur secara spesifik mengenai pelarangan nuklir. Customary 
International Humanitarian Law hanya mengatur perlunya kehati-hatian 
khusus pada penyerangan kepada kawasan yang di dalamnya atau di 
dekatnya terdapat bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga 
yang berbahaya seperti pembangkit tenaga listrik nuklir untuk 

                                                                                                                                       
Regime for Possession of Nuclear Capability to Develop Nuclear Arsenals, Part of 
Resolutions on Political Affairs Damascus, 2009.  

69 Lihat Final Document of the XV Summit of Heads of State and Government of the 
Non-Aligned Movement, Disarmament Section, Disarmament and International 
Security, Sharm el Sheikh, Egypt, 11th  to 16th of July 2009, par 74. Lihat juga Final 
Document of the XII Summit of the Non-Aligned Movement, 2-3 September 1998, Durban, 
South Africa, par 138 dan Final Document of the X Conference of Heads of State or 
Government of Non-Aligned Countries, Jakarta, 1-6 September 1992, Chapter 2.D, par 52. 

70 Lihat Pidato Menlu RI Dr. R.M. Marty M. Natalegawa pada  International 
Conference on Disarmament and Non-proliferation, Tehran, 17-18 April 2010 (terjemahan 
tidak resmi), par 25. http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscription Display.aspx? 
Name1=Pidato&Name2=Menteri&IDP=498&l=id. Lihat juga Pernyataan Menlu RI Dr. R. M. 
Marty M. Natalegawa Pada Sesi Debat Umum Konperensi Kajian Ulang Traktat Non-
Proliferasi tahun 2010 New York, Mei 3, 2010, par 31. 

71 Isu nuklir, khususnya dalam hal penggunaannya sebagai sarana perang (senjata), 
sesungguhnya juga menjadi bidang kajian Hukum Humaniter Internasional (International 
Humanitarian Law) disamping bidang kajian Hukum Hak Asasi Manusia Internasional 
(International Human Rights Law). Lihat Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 
Advisory Opinion, ICJ, 1996, par 105 (2) A and B. par 24. 

72 Robert Kolb dan Richard Hyde, 2008, An introduction to the International Law of 
Armed Conflict, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon, hlm 158. 
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menghindari lepasnya tenaga yang berbahaya tersebut dengan akibat 
timbulnya kerugian di kalangan penduduk sipil.73 

Kembali mengenai perjanjian internasional, hingga saat ini terdapat 
sejumlah perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan 
nuklir, diantaranya; Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
(NPT), Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, In 
Outer Space And Under Water yang juga dikenal sebagai Partial Test Ban 
Treaty (PTBT), dan Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
(CTBT)74. Permasalahan utama adalah tidak semua negara, beberapa 
diantaranya termasuk pemilik senjata nuklir, meratifikasi NPT ataupun 
CTBT. Permasalahan lainnya adalah mengenai legalitas penggunaan dan 
ancaman senjata nuklir. Terhadap hal ini Mahkamah Internasional dalam 
observasinya tidak menemukan adanya kebiasaan internasional maupun 
hukum internasional konvensional yang mengatur tentang pelarangan 
komprehensif dan universal terhadap ancaman atau penggunaan senjata 
nuklir.75 

Perkembangan hukum internasional di bidang nuklir juga dapat 
dicermati dalam hal subjek hukum internasional. Terkait dengan 
tantangan baru hukum internasional Boer Mauna berpendapat bahwa 
dengan menjamurnya aktor-aktor negara dan non-negara dan aneka 
ragamnya ruang lingkup kerjasama antar negara demi tercapainya tujuan 
bersama maka saling ketergantungan dan saling keterkaitan isu-isu 
menjadi lebih erat.76 Sejauh ini, negara sebagai subjek hukum 
internasional utama masih memiliki peran paling signifikan dalam me-
rumuskan dan mengimplementasikan kaedah-kaedah hukum inter-
nasional tentang nuklir. Resolusi DK PBB 1540 (2004) mengenai 
preventing non-State actors from obtaining weapons of mass destruction 
(WMD) merupakan salah satu resolusi yang menegaskan dominasi aktor 
negara dalam pengelolaan nuklir. 

Betapapun peran negara-negara tampak begitu dominan dalam isu 
nulir internasional, sesungguhnya peran aktor-aktor non-negara tidaklah 
dapat dipandang sebelah mata. Sejumlah organisasi internasional publik 
(antar-pemerintah), seperti misalnya IAEA, jelas memiliki kontribusi nyata 
dalam penyelesaian berbagai permasalahan nuklir. Demikian pula 
organisasi-organisasi multilateral dan regional yang telah dibahas 
                                                            

73 Lihat Rule 42 of the Customary International Humanitarian Law dalam Jean-Marie 
Henckaerts and Louise Doswald-Beck. 2005. Customary International Humanitarian Law. 
Cambridge University Press. Cambridge. Hal 139-142. Lihat juga kristalisasi kebiasaan 
internasional tersebut pada Pasal 56 dari Geneva Protocol I Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflict (1977) dan Pasal 15 dari Geneva Protocol II Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflict (1977).  

74 CTBT hingga saat ini belum berlaku efektif. 
75 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ, 1996, 

par 105 (2) A and B.  
76 Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam 

Era Dinamika Global, Edisi kedua, Cetakan ke-1, PT. Alumni. Bandung. hlm 726. 
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sebelumnya juga menunjukkan keseriusannya dalam memberi solusi 
terhadap berbagai krisis nuklir internasional. 

Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the 
Red Cross/ICRC) yang memiliki perhatian pada perlindungan korban 
perang juga memberi perhatian khusus dalam isu senjata nuklir.77 Dalam 
pernyataannya pada tanggal 20 April 2010, Presiden ICRC Jacob 
Kellenberger mendesak semua negara untuk menjamin bahwa senjata 
nuklir tidak akan pernah digunakan lagi.78 

Berbagai organisasi non-pemerintah (non-governmental 
organizations/NGOs) pun turut memiliki andil dalam mengawal 
perumusan dan implementasi kaidah hukum internasional dalam isu 
nuklir. Pada 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons misalnya, puluhan NGOs, 
termasuk diantaranya Campaign for Nuclear Disarmament (CND), Global 
Security Institute (GSI), Greenpeace International, dan Internationa 
Association of Lawyers against Nuclear Arms (IALANA) turut 
berpartisipasi dalam konferensi tersebut.79  

Salah satu non-state actor yang semakin mendapat perhatian 
masyarakat internasional dalam isu nuklir belakangan ini adalah teroris.80 
Lahirnya Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, disepakatinya 
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 
dan pelaksanaan Nuclear Security Summit 201081 misalnya, merupakan 
potret masyarakat internasional yang berupaya mengantisipasi fenomena 
terorisme nuklir. Tampak jelas betapa negara-negara di dunia sangat 
mengkhawatirkan gerakan terorisme akan menyalahgunakan teknologi 
nuklir untuk maksud bukan damai.  

Topik penggunaan kekuatan (the use of force) dalam hukum 
internasional juga menjadi salah satu isu utama nuklir. Ketika masyarakat 
                                                            

77 Adanya dampak senjata nuklir terhadap manusia (korban) dapat dilihat pada 
artikel yang ditulis oleh D. Loye dan R. Coupland – Who will assist the victims of use of 
nuclear, radiological, biological or chemical weapons – and how?, International Review of 
the Red Cross, Volume 89 Number 866 June 2007 hal 334-335. 
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-866-p329/$File/irrc_866_Loye.pdf. 

78 Statement by Jakob Kellenberger, President of the ICRC to the Geneva Diplomatic 
Corps, Bringing the era of nuclear weapons to an end, Geneva, 20 April 2010, par 14. 
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/nuclear-weapons-statement-
200410?opendocument. Seruan ini juga pernah disampaikan pada Official Statement ICRC 
to the United Nations General Assembly at 64th session, First Committee, Items 96 & 100 of 
the agenda, New York, 9 October 2009, par 8. http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0. 
nsf/htmlall/united-nations-statement 091009?opendocument. 

79 Lihat List of participants of the 2010 Review Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF.2010/INF/12, section VI. 

80 Terhadap stereotip yang dialamatkan kepada teroris, barangkali terdapat kalangan 
yang enggan mengkualifikasikan teroris sebagai aktor, khususnya aktor bukan negara. 
Namun dengan diungkapnya sejumlah bukti mengenai gerakan terorisme yang terorganisir 
yang bersifat lintas negara serta adanya efek psikologis daripada sejumlah aktivitas yang 
dilakukannya, kiranya cukup naif untuk tidak menganggapnya sebagai aktor yang turut 
mewarnai dinamika hubungan internasional kontemporer saat ini. 

81 Communiqué of the Washington Nuclear Security Summit, bagian Pembukaan par 
2 dan 3. 
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internasional dikejutkan dengan penggunaan bom atom oleh Amerika 
Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, mulai muncul 
kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perang nuklir. Ancaman 
dan penggunaan senjata nuklir kemudian dinilai berpotensi memunculkan 
asymetric warfare. Dalam pandangan Paul Hirst, senjata nuklir mengubah 
hakikat perang secara mendasar karena senjata itu meruntuhkan 
kerasionalan perang.82 Piagam PBB sendiri sesungguhnya secara tegas 
melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.83 
Perkecualian yang diberikan hanya dalam situasi mempertahankan diri 
(self-defence)84 atau dalam kerangka PBB.85 Namun demikian, 
penggunaan kekuatan (the use of force) merupakan salah satu topik 
paling kontroversial dalam hukum internasional karena hukum yang 
mengaturnya dianggap tidak efektif.86 
 
b. Diplomasi Nuklir Indonesia: Merespon Perkembangan Hukum 

Internasional
Mencermati perkembangan hukum internasional kontemporer yang 

memberikan tantangan tersendiri bagi seluruh negara di dunia, kiranya 
penting untuk menganalisa bagaimana respon Indonesia dalam menja-
wab tantangan tersebut. Ulasan berikut akan mengetengahkan suatu 
analisa mengenai diplomasi nuklir Indonesia dalam merespon perkem-
bangan hukum internasional dalam konteks sumber-sumber hukum 
internasional, subjek hukum internasional, dan penggunaan kekuatan 
bersenjata dalam hukum internasional. 

Dalam konteks perkembangan sumber hukum internasional, 
khususnya mengenai perjanjian internasional, pada saat ini Indonesia 
memfokuskan diri pada dua perjanjian internasional utama dalam isu 
nuklir, yaitu implementasi NPT dan proses ratifikasi CTBT. Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Tahun 2010 di bidang Politik menyebutkan bahwa 
persoalan yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai salah satu 
penandatangan rezim Non-Proliferation Treaty (NPT) adalah bagaimana 
mempertahankan komitmen Indonesia dalam perjanjian tersebut, tanpa 
mengganggu situasi domestik dan hubungan bilateralnya dengan negara-
negara yang berkeinginan mengembangkan nuklir baik dalam kerangka 
NPT atau tidak.87 Salah satu keluaran Program Penegasan Komitmen 
Perdamaian Dunia pada RKP Tahun 2010 adalah terlaksananya 
sosialisasi implementasi NPT dan sosialisasi CTBT.88 Khusus mengenai 

                                                            
82 Paul Hirst, War and Power in the 21st Century (terjemahan Indonesia: Penerjemah 

Dr. Setia Bangun). 2004. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.45. 
83Pembukaan, par 7 dan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. 
84 Pasal 51 Piagam PBB. 
85 Lihat kewenangan Dewan Keamanan PBB pada Bab VII Piagam PBB. 
86 Lihat Christine Gray, The Use of Force and the International Legal Order dalam 

Malcolm D. Evans, 2006. International Law, Second Edition, Oxford University Press, 
Oxford. hlm 589.  

87 RKP 2010, Buku 2, Bab 5: Politik, hlm II.5 – 10. 
88 Lampiran RKP 2010, Buku 2, Matriks Politik. hlm II. 5 – 30.  
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CTBT, pada sidang International Parliament Union (IPU) di Jenewa, 
Oktober 2008, DPR RI telah memberikan sinyal dukungan positif agar 
Pemerintah RI segera meratifikasi CTBT.89 Sehubungan dengan hal ini, 
pada General Debate of the 2010 NPT Review Conference, New York, 3 
Mei 2010 lalu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. R. M. Marty M. 
Natalegawa menyampaikan harapannya bahwa proses ratifikasi yang 
tengah dilakukan Indonesia ini dapat mendorong negara-negara lain yang 
belum meratifikasi CTBT untuk melakukan hal serupa.90 

Terkait dengan subjek hukum internasional, Indonesia nampaknya 
masih bersikap bahwa negara adalah subyek hukum internasional utama 
dalam isu nuklir, kendatipun Indonesia juga memandang bahwa peran 
organisasi internasional antar pemerintah seperti ASEAN, GNB, OKI, dan 
PBB pun sesungguhnya tidak kalah signifikan. Terutama terhadap IAEA, 
Indonesia memandang bahwa organisasi ini harus diperkuat agar mampu 
menjalankan mandatnya dimana seluruh negara berkewajiban untuk 
selalu bekerjasama dengannya.91 Perwakilan Tetap Republik Indonesia 
untuk IAEA di Wina Austria dalam hal ini tentu memainkan peran penting 
untuk mentransformasi sikap dan langkah Pemerintah RI dalam isu nuklir 
kepada IAEA.92 Sejauh ini, IAEA tidak menampik adanya peran 
Indonesia. Bahkan dalam kunjungan resmi ke Indonesia pada bulan 
Desember 2006, Direktur Jenderal IAEA saat itu Mohamed ElBaradei 
memberikan suatu catatan bahwa Indonesia merupakan ‘a strong and 
supportive partner’ bagi IAEA.93 
                                                            

89 Tabloid Diplomasi. ”Diplomasi Indonesia Berkomitmen Terhadap Perjanjian Non 
Proliferasi dan Pelucutan Senjata Nuklir”, Edisi - November 2008, par 10.  
http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-isuue/44-november-2008/282-diplomasi-
indonesia-berkomitmen-terhadap-perjanjian-non-proliferasi-dan-pelucutan-senjata-
nuklir.html.  

90 Lihat Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs 
of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 2010 NPT Review Conference. 
New York. 3 May 2010, par 25. Itikad Indonesia untuk meratifikasi CTBT tersebut disambut 
baik oleh Konferensi. Lihat juga Final Document of the 2010 Review Conference of the 
Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Volume I. Part I: Review 
of the operation of the Treaty. par 84. Lihat juga Artikel “Indonesia Takes the Lead on the 
CTBT” oleh Sean Dunlop and Gaukhar Mukhatzhanova, 4 Mei 2010 pada 
http://cns.miis.edu/stories/100504_indonesia_ctbt.htm 

91 Lihat Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs 
of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 2010 NPT Review Conference. 
New York. 3 May 2010, par 35. Lihat juga Pernyataan Wakil Presiden Boediono di Nuclear 
Security Summit, Washington DC 13 April 2010, par 4. http://www.wapresri.go.id/index/ 
preview/pidato/31 

92 Sebagai contoh, ketika Indonesia (BAPETEN) menawarkan bantuan Tim Tanggap 
Darurat Nuklir (Nuclear Emergency Rescue Team) kepada Pemerintah Jepang, Duta 
Besar/Utusan Tetap Indonesia untuk Badan Tenaga Atom Internasional, I Gusti Agung 
Wesaka Puja menyampaikan tawaran tersebut secara tertulis kepada Dirjen IAEA, Yukiya 
Amano pada tanggal 30 Maret 2011. Lihat Lihat Siaran Pers Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Wina–Austria Merangkap Republik Slovenia, UNIDO, IAEA, UNOV, CTBTO, 
OPEC & OPEC FUND, ”Indonesia Tawarkan Bantuan Team Tanggap Darurat Nuklir Kepada 
Iaea Dan Jepang” 9 April 2011. 

93 Lihat Artikel ‘Director General & Indonesia President Discuss Nuclear Cooperation’ 
dalam http://www.iaea.org/newscenter/news/2006/dg_indonesia.html  
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Potensi aktor-aktor non-negara untuk menyalahgunakan nuklir 
dalam isu terorisme nuklir juga menjadi perhatian khusus Indonesia. 
Sehubungan dengan hal tersebut, diplomasi nuklir Indonesia di berbagai 
forum94 senantiasa mengupayakan berbagai cara untuk mengantisipasi 
jatuhnya teknologi dan senjata nuklir ke tangan mereka. 

Dalam isu penggunaan kekuatan (the use of force), Indonesia 
memiliki pengalaman penting pada saat terlibat dalam proses klarifikasi 
norma hukum internasional melalui penyampaian oral statement pada 
sesi public sitting untuk kasus Legality of the Use by a State of Nuclear 
Weapons in Armed Conflict and in Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, di the Peace Palace (Mahkamah Internasional), 3 November 
1995. Pada kesempatan tersebut Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda 
Johannes Berchmans Soedarmanto Kadarisman yang berbicara mewakili 
Indonesia menyampaikan sikap Indonesia yang menyarankan Mahkamah 
Internasional agar dapat memberikan pertimbangan hukum bahwa 
ancaman dan penggunaan senjata nuklir dalam semua keadaan adalah 
dilarang berdasarkan hukum internasional.95 Pada akhirnya Mahkamah 
Internasional berpendapat bahwa ancaman atau penggunaan senjata 
nuklir bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional yang 
berlaku dalam konflik bersenjata, terutama prinsip-prinsip dan aturan-
aturan hukum humaniter; akan tetapi Mahkamah Internasional sendiri 
tidak dapat menyimpulkan dengan tepat sah atau tidaknya ancaman dan 
pengunaan senjata nuklir dalam suatu extreme circumstance of self-
defence yang menyangkut kelangsungan hidup suatu negara.96 

Secara ideal, harapan tercapainya perdamaian abadi dalam rangka 
ketertiban dunia dapat diwujudkan apabila dunia benar-benar 
terbebaskan dari senjata-senjata nuklir dan senjata-senjata pemusnah 
masal lainnya.97 Namun demikian, dalam mencermati konstelasi politik 

                                                            
94 Lihat Pernyataan Wakil Presiden Boediono di Nuclear Security Summit 

Washington DC 13 April 2010, par 3. http://www.wapresri.go.id/index/preview/pidato/31. 
Annual Security Outlook of the ASEAN Regional Forum. 2008. hal 38. 
http://www.aseanregionalforum.org/Default.aspx?tabid=317, Chairman’s Statement on the 

16
th 

ASEAN Regional Forum, 23 July 2009, Phuket, Thailand, dan Final Communique OKI 
2008, par 92.

95 Verbatim Record of Public sitting, President Bedjaoui presiding in the case in 
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (Request for Advisory 
Opinion Submitted by the World Health Organization) and in Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons(Request for Advisory Opinion Submitted bythe General Assembly of the 
United Nations), 3 November 1995, at the Peace Palace. par 86. hal 38. http://www.icj-
cij.org/docket/files/95/5931.pdf?PHPSESSID=11dfd373c625796dc784598ad1059b5b Saat 
itu delegasi Indonesia yang menghadiri sesi tersebut adalah Johannes Berchmans 
Soedarmanto Kadarisman, Malikus Suamin, Mangasi Sihombing, A. A. Gde Alit Santhika, 
Imron Cotan, Damos Dumoli Agusman. 

96 Lihat Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ, 
1996, par 105 (2) E. 

97 Lihat Ali Alatas. Upaya Diplomasi Indonesia untuk Mewujudkan Ketertiban Dunia 
Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial dalam Herman 
Sudrajat (Ed). 2003. Dinamika Diplomasi Indonesia dalam Praktik/oleh Sejumlah Diplomat 
RI. Kesaint Blanc. Jakarta. hal 20. 
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internasional kontemporer yang menunjukkan masih lemahnya komitmen 
perlucutan senjata nuklir oleh negara-negara yang memilikinya,98 
Indonesia terlihat lebih realistis dalam menjawab tantangan perkem-
bangan hukum internasional dalam hal penggunaan kekuatan. Salah satu 
contohnya adalah upaya diplomasi Indonesia untuk menjamin bahwa 
senjata nuklir tidak boleh digunakan atau sebagai ancaman kepada 
negara bukan pemilik senjata nuklir. Langkah Indonesia ini ternyata 
selaras dengan usulan Sekretaris Jenderal PBB yang disampaikan pada 
pidatonya, “The United Nations and security in a nuclear-weapon-free 
world” yang mendesak negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan 
PBB agar menjamin negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir 
tidak dijadikan subjek ancaman dan penggunaan senjata nuklir.99 
Perjuangan diplomasi Indonesia sangat terlihat pada saat menjadi salah 
satu negara sponsor pada rancangan resolusi Majelis Umum PBB 
mengenai Conclusion of effective international arrangements to assure 
non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear 
weapons. Walaupun pada sesi pemungutan suara harus menghadapi 
sikap abstain dari 58 negara, rancangan tersebut pada akhirnya disetujui 
dan kemudian disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 
A/RES/64/27, 12 Januari 2010. 
 
C. PENUTUP  
1. Kesimpulan 

a. Diplomasi nuklir Indonesia secara singkat dapat dimaknai sebagai 
cara pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar 
negerinya dalam hal isu nuklir. Konstitusi Indonesia serta peraturan 
perUndang-Undangan lainnya merupakan landasan hukum yang 
dapat memberikan gambaran mengenai diplomasi nuklir Indonesia. 
Demikian pula halnya rencana-rencana kerja pemerintah yang 
memuat arah kebijakan dalam berbagai bidang mengenai isu nuklir 
juga dapat memberikan pedoman apa yang seharusnya dicapai 
melalui diplomasi nuklir agar selaras dengan pembangunan 
Indonesia.

b. Diplomasi nuklir Indonesia dalam praktiknya diimplementasikan 
pada berbagai level hubungan internasional, baik melalui diplomasi 
bilateral, regional, maupun multilateral. Pada level bilateral, adanya 
hubungan diplomatik dengan negara-negara pemilik senjata nuklir 
merupakan langkah strategis Indonesia untuk menjalin komunikasi, 

                                                            
98 Lihat Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs 

of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 2010 NPT Review Conference. 
New York. 3 May 2010. par 28. 

99 UN Secretary-General's address to the East-West Institute entitled "The United 
Nations and security in a nuclear-weapon-free world", New York, 24 October 2008, on the 
second proposal. http://www.un.org/apps/sg/printsgstats.asp?nid=3493 
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menyampaikan visi, memperjelas posisi dan sikap, membangun 
citra, serta mengupayakan manfaat sebesar-besarnya kerjasama 
bilateral tersebut guna mewujudkan kepentingan nasional 
Indonesia di bidang nuklir. Pada level regional diplomasi nuklir 
Indonesia bertumpu pada peran ASEAN yang memiliki komitmen 
kuat untuk menjaga Asia Tenggara senantiasa menjadi zona bebas 
senjata nuklir. Sedangkan pada level multilateral, selain perjuangan 
Indonesia dalam berbagai perundingan konferensi-konferensi 
internasional yang membahas isu nuklir, sepak terjang Indonesia 
dapat terlihat melalui sejumlah peran signfikannya di GNB, OKI, 
dan PBB.

c. Hukum internasional memiliki peran penting dalam percaturan 
politik internasional. Terdapat beberapa perkembangan hukum 
internasional dalam isu nuklir, yaitu; sumber hukum internasional 
(khususnya perjanjian internasional), subyek hukum internasional, 
dan penggunaan kekuatan (the use of force). Merespon 
perkembangan-perkembangan tersebut, dalam konteks perjanjian 
internasional Indonesia memfokuskan diri pada implementasi NPT 
serta sosialisasi CTBT. Terkait perkembangan subyek hukum 
internasional, Indonesia memandang bahwa negara merupakan 
subyek hukum internasional utama dalam isu nuklir, kendatipun 
Indonesia juga menganggap bahwa peran IAEA dan organisasi 
internasional lain juga tidak kalah pentingnya. Adanya potensi 
penyalahgunaan teknologi dan senjata nuklir oleh aktor non-
negara, khususnya dalam isu terorisme nuklir, juga menjadi 
perhatian khusus bagi Indonesia guna diantisipasi. Terakhir, 
adanya kemungkinan senjata nuklir digunakan sebagai ancaman 
dan penggunaan kekuatan (the use of force) oleh negara-negara 
pemilik senjata nuklir menjadi hal penting yang diantisipasi 
Indonesia. Terhadap hal ini, diplomasi nuklir Indonesia berupaya 
mewujudkan diberikannya jaminan kepada negara-negara yang 
tidak memiliki senjata nuklir agar tidak dijadikan subjek ancaman 
dan penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara pemilik senjata 
nuklir.

2. Saran 
a. Diplomasi nuklir Indonesia sebagai cara pemerintah Indonesia 

dalam melaksanakan politik luar negerinya dalam hal isu nuklir 
perlu tetap berpegang pada tiga pilar NPT, yaitu perlucutan senjata, 
penghentian penyebaran senjata nuklir, serta hak negara-negara 
menggunakan nuklir untuk tujuan damai. Ketiga pilar tersebut 
sangat penting bagi Indonesia dalam kiprahnya di kancah politik 
internasional, yang dalam dinamikanya terkadang memang 
membutuhkan suatu adaptasi dan fleksibilitas.  

b. Dalam sejumlah krisis nuklir, diplomasi nuklir Indonesia hendaknya 
mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Upaya untuk 
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turut serta menyelesaikan krisis perlu untuk tetap dilakukan tanpa 
harus terjebak dalam relasi yang konfrontatif dengan negara-
negara lain. Selain penyelesaian krisis, Pemerintah juga perlu 
untuk semakin memperkuat diplomasi nuklir baik pada level 
bilateral, regional, dan multilateral dalam rangka mengambil 
manfaat secara proporsional, menjaga stabilitas politik dan 
keamanan, dan mencegah potensi krisis nuklir baru. Peran 
Indonesia yang selama ini telah dipandang baik dalam mendukung 
IAEA maupun organisasi-organisasi internasional lainnya kiranya 
juga perlu untuk semakin ditingkatkan.   

c. Terorisme nuklir merupakan isu strategis yang tidak dapat 
dipandang sebelah mata. Teralihkannya teknologi persenjataan 
nuklir ke tangan para teroris akan menjadi ancaman serius 
terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Dalam konteks ini, 
Indonesia hendaknya dapat lebih berkontribusi aktif untuk 
memberikan solusi konstruktif sekaligus melakukan langkah-
langkah strategis.  
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Internet Filtering in Indonesia:  
Why It Will Not Be Successful  

Alfons Zakaria 

ABSTRACT 
The Indonesian government believes that pornographic materials in cyber space have 
endangered people and thus should be controlled. Internet filtering based on ISP system has 
been employed to restrict the spread of pornographic materials since mid 2010. The 
essential question is whether this policy will be effective. This paper argues that the Internet 
filtering will not successfully reach its main purpose to control the online pornography. The 
main reasons are that there was no sufficient prior research in its preparation, and there is 
lots of circumvention filtering methods. Moreover, in fact pornographic materials are not only 
distributed through the Internet, but also through Internet cafe and mobile phone facilities. 
The government therefore should not rely on the Internet filtering solely. 
 
Keywords: pornography, internet filtering, ineffective 
 
 
A. BACKGROUND 

There is no doubt that the Internet provides a huge variety of 
information which can be accessed by people around the globe, whenever 
and wherever they want, and much more easily than before. On the other 
hand, the Internet has worrying negative impacts for people. The spread 
of pornography through the Internet has appeared as a serious problem. 
States have been challenged to intensively manage the wide spread of 
this unexpected information particularly from outside their own country’s 
borders. Internet filtering has been used to control the spread of 
pornographic materials by a majority of states. Indonesia, a country with 
the biggest Muslim society in the world, is greatly concerned with this 
issue and has imposed Internet filtering regulations on its national Internet 
connection. 

The Indonesian government has forced Internet Service Providers 
(ISPs), including Research In Motion (the Blackberry Smartphone 
manufacturer)1, to block accessibility to all websites containing 
pornographic materials.2 Banned websites are those websites which 
provide words, pictures and videos of nudity, explicit sex including 
homosexuality and lesbian, and part of sex organs. This regulation was 
imposed to prevent the spread of pornography and to protect citizens from 
                                                            

1 The Jakarta Post, Pornography filtering begins, 21 January 2011
<http://www.thejakartapost.com/news/2011/01/21/pornography-filtering-begins.html> at 14 
April 2011. 

2 New York Times, Indonesia Moves to Block Pornographic Web Sites, 22 July 2010 
<http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html> at 15 April 2011. 
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the danger of pornography. The government uses at least two acts as 
legal bases for the implementation of this regulation, namely the 
Information and Electronic Transaction Act No. 11 2008 and the 
Pornography Act No. 44 2008. Both acts basically restrict people from 
distributing, transmitting, providing, downloading or causing to be 
accessible any pornographic materials.3 In other words, such activities are 
categorized as criminal offenses punishable by up to 12 years in prison 
under Indonesian laws and thus ISPs that provide accessibility to 
pornographic materials will be punished.4 

This regulation was promptly imposed after celebrity video sex 
scandals shocked the public in mid-2010.5 These videos that involved 
Peterpan lead singer Nazril “Ariel” Irham, television presenter Cut Tari and 
actress Luna Maya was uploaded and then rapidly spread through 
Internet. The Communications and Information Technology Minister Tifatul 
Sembiring believed that the spread globally of these videos through the 
Internet was evidence that Internet pornography endangered and thus 
Internet filtering should be promptly imposed.6 Although the Indonesian 
Association Internet Service Provider (APJII) initially questioned the 
filtering technique, the government finally forced them to block all 
websites containing pornographic materials in July 2010 and then 
followed by RIM Blackberry provider in January 2011. 

The Indonesian government on the other hand, does not sufficiently 
provide and publish the method of Internet filtering to users, particularly 
the mechanism of complaints from the users, such as if a legal website 
has been blocked. Transparency and accountability measures of the 
filtering mechanisms are also not publicly opened. It has become worse 
as the website of Indonesia Information and Communication Ministry is 
currently not accessible.7 Furthermore, the bill of Ministerial Decree on 
Regulation of Internet Content which revised to be the bill of Ministerial 
Decree on Procedure for Handling Complaint about Internet Content, has 
not yet been enacted. It seems that the filtering regulation is a hasty 
decision. Thus, it apparently creates greater adverse effects for the 
Internet users and its efficiency is highly questionable. 

                                                            
3 Article 27 of the Information and Electronic Transaction Act No. 11 2008 and 

Articles 4 (1) and 7 of the Pornography Act No. 44 2008. 
4 The Circular of Information and Communication Minister No: 

1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 (Surat Edaran Kementeri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi) 

5 The Jakarta Post, Celebrity sex video scandals gather steam 9 June 2010 
<http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/09/celebrity-sex-video-scandals-gather-
steam.html> at 5 May 2011.

6 The Jakarta Globe, Indonesia Needs Internet Blacklist to Stop Porn: Tifatul 4 July 
2010 <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-needs-Internet-blacklist-to-stop-porn-
tifatul/381044> and New York Times, Sex Tape Scandal Fixates Indonesia, 14 June 2010 
<http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14iht-sextape.html> at 10 May 2011.

7 The official website of Indonesia Information and Communication Ministry is 
www.depkominfo.go.id last accessed at 6 June 2011. 
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This paper considers whether the implementation of Internet filtering 
based on ISPs system in Indonesia is effective in preventing and controlling 
access to pornographic materials in the Internet. This paper will briefly 
review the implementation of Internet filtering in some countries. It will spot 
the problems that appeared when the US, China and other countries 
practiced filtering on their Internet access. This paper then identifies the 
reasons why the Indonesian Internet filtering will be mostly ineffective. The 
reasons will be because there were insufficient preparations, there was 
problematic issue about the legal meaning of pornography, there are lots of 
circumvention filtering methods, and there is Internet cafe and mobile phone 
abuse. This paper argues that the Internet filtering regime in Indonesia has 
not successfully fulfilled its purpose to prevent the spread of pornography 
material through the Internet. 

This national Internet filtering seems generally similar to library 
Internet filtering. Both techniques use “blacklist” as databases to block 
particular websites or contents. The library filtering has been imposed to 
block “illegal” website and thus users are only allowed to access 
unblocked websites. The slight difference is that in the library filtering, 
librarians apply software to manage the filtering, whereas in the national 
filtering, national ISPs block restricted websites based on government’s 
requested blacklist. Yet, such filtering has the same adverse effects on 
users. Therefore, the library filtering has also suffered from broad 
criticisms particularly related to freedom of speech and access to 
information. For the purpose of this paper, both sorts of filtering will be 
treated as the same in their nature. The related assessments of library 
filtering will also be applied to national filtering. 
 
B. INTERNET FILTERING IN SOME COUNTRIES 

Although Indonesia is not the first country to impose Internet 
filtering, Internet filtering from the beginning of its implementation in many 
countries, has generated crucial debates related to unexpected potential 
implications, such as the infringement against users’ rights. The purpose 
of implementing Internet filtering is to block content regarded as 
inappropriate for users.8 Hall and Carter also assert that “..has been the 
problem of balancing the need to protect society from indecency and 
obscenity with the goal of preserving individual rights of expression”.9 It 
has been broadly known that Internet filtering has been imposed by many 
countries, such as the US, China, India, Iran, Saudi Arabia, Singapore 
and Thailand.10 Resistance to Internet filtering has emerged in those 
countries. Internet filtering in such countries has been utilized for various 

                                                            
8 Marie Eneman, ‘Internet service provider (ISP) filtering of child-abusive material: A 

critical reflection of its effectiveness’ (2010) 16 (2) Journal of Sexual Aggression 226. 
9 R. Trevor Hall and Ed Carter, ‘Examining the Constitutionality of Internet Filtering in 

Public Schools: A US Perspective’ (2006)18 (4) Education and the Law 227. 
10 Ronald Deibert et al (eds), Access denied: the practice and policy of global 

Internet filtering (MIT Press, Cambridge: 2008) 6. 
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reasons, such as protection of intellectual property, restrictions that exist 
as part of the oppression of ethnic minorities or sexual minorities.11 

There are three techniques that are commonly employed by those 
countries for filtering, namely Internet protocol (IP) blocking, domain name 
system (DNS) blocking and proxy-based blocking methods.12 Some 
countries may use a hybrid technique where they combine two techniques 
together. Basically, these techniques require a “blacklist” where it contains 
a list of websites that are deemed illegal. Blacklist method appears to be 
the most efficient and commonly used filtering approach.13 The blacklist 
must be frequently updated to be able to cover new unexpected websites. 
Thus, a sophisticated system must be employed in a genuine Internet 
filtering mechanism. 

Many countries have tried to control pornography that appears in 
various ways including Internet. However, there is no country that is able 
to totally control it, even the West.14 Internet has taken the greatest role as 
a new media for spreading pornography. This may be because the 
Internet has its own characteristic. Svantesson points out that the Internet 
has unique characteristics, it is borderless, has geographical 
independence, limited language dependence, a low threshold of 
information distribution, it is widely used, there is a lack of central control, 
and thus it is easy for the Internet to cross border and long distance 
contact.15 Pornography and other materials can be globally transmitted in 
a matter of seconds. National or international laws therefore must be able 
to adjust themselves with these unique circumstances. Internet 
censorship or filtering is a new form of regulation for dealing with 
pornography in the Internet that is used by a majority of nations. 

Internet filtering in many countries has been challenged do to its 
drawbacks. Opponents believe that the filtering is particularly problematic 
in relation to the freedom of expression,16 freedom of access to 
information and it generates obstacles for users.17 For example, the US, 
China and the Middle East countries, where they have conducted Internet 

                                                            
11 Barney Warf, ‘Geographies of global Internet censorship’ (2010) 76 (1) Geojournal 4. 
12 Deibert, above n 10, 13. 
13 Eneman, above n 8, 227. 
14 Jason Lacharite, ‘Electronic Decentralisation in China: A Critical Analysis of 

Internet Filtering Policies in the People's Republic of China’ (2002) 37 (2) Australian Journal 
of Political Science 334. 

15 Dan Jerker B. Svantesson, ‘The characteristics making Internet communication 
challenge traditional models of regulation - What every international jurist should know about 
the Internet’ (2005) 13 (1) International Journal of Law and Information Technology 44-59. 

16 Michael D. Whiting, the Great Firewall of China: A Critical Analysis (2008) 
Graduate Research Paper, Department of the Air Force, Air Force Institute of Technology, 
Ohio <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA489497&Location=U2&doc=G 
etTRDoc.pdf> at 20 May 2011. 

17 Candice J. Spurlin and Patrick M. Garry, ‘Does filtering stop the flow of valuable 
information?: a case study of the Children’s Internet Protection Act (CIPA) in South Dakota’ 
(2009) 54 (1) South Dakota Law Review 5.  
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filtering long before Indonesia, have experienced rejection from various 
social groups, including educators and journalists.  

1. The United States 
In 1999 the US Congress passed the Children's Internet Protection 

Act (CIPA) in order to protect youth from the danger of pornography. CIPA 
requires schools and libraries to install Internet filtering software to block 
access to material that is obscene, child pornography and material that is 
harmful to minors.18 However, many libraries claimed that this filtering had 
limited the number of websites that are accessible and made Internet 
research virtually impossible.19 Moreover, Spurlin and Garry’s research 
demonstrates that almost all libraries in South Dakota, have installed 
Internet filtering and half of them have received demands to open the 
censor for legitimate reasons.20 Spurlin and Garry also assume that the 
demand could be more because people may not request the librarian to 
unblock the filtering, so as to avoid the allegation that they want to access 
porn websites. Although, the Supreme Court finally concluded that 
Congress’s most recent attempt to restrict pornography on the Internet is 
constitutional,21 a federal district court in Philadelphia previously found 
that CIPA was unconstitutional because it would certainly restrict access 
for adults to protected speech.22  

2. China 
Similarly, China has employed a comprehensive Internet filtering 

strategy imposing various control mechanisms. The mechanisms include 
laws and regulations related to physical restrictions, regulations of use, 
ownership and operation of Internet Service Providers (ISPs), Internet 
Access Providers (IAPs), and Internet Content Providers (ICPs).23 This 
fact cannot be found even in newspapers, because newspapers are also 
filtered by the government.24 This Chinese Internet filtering is well known 
as “The Great Firewall of China”. The government restricts national 
access to “illegal” materials. For example, all materials in Internet 
activities which include words: “Falun Gong”, revolution, equality, 
freedom, justice, and human rights will be disconnected automatically by 
the Chinese national gateway. Moreover, the Chinese government is able 
to punish journalists who reported an article about Communist Party 
leaders, such as Ching Cheong from Singapore’s Straits Times and Zhoa 

                                                            
18 Jelke Nijboer, ‘Big Brother versus anonymity on the Internet: implications for Internet 

service providers, libraries and individual since 9/11’ (2004) 105 New Library World 257. 
19 Rebecca Meeder, ‘Access Denied: Internet Filtering Software in K-12 Classrooms’ 

(2005) 49 (6) TechTrends 56. 
20 Spurlin, above n 17, 5 
21 Hall, above n 9, 228. 
22 Jason Krause, ‘Can any one stop Internet porn?’ (2002) 88 (9) ABA Journal 58. 
23 Alana Maurushat, Anti-Censorship, Benevolent Payloads and Human Rights 

(2008) Research paper in Faculty of Law University of New South Wales 9. 
24 Jonathan Zittrain, ‘China and Internet Filters’ (2004) 58 (2) Nieman Reports 105. 
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Yan from New York Times.25 Moreover, China employs IP blocking 
technique, the cheapest way to filter requested websites, because it 
employs the technology that is already integrated into ISPs’ normal 
networks.26 However, this technique creates an over blocking where 
unrelated websites are also blocked. 

3. Middle East Countries 
Other examples are Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE) 

and Iran. The Saudi Arabia government regulates all Internet activities 
related to overseas so that they must pass through one gateway. This 
gatekeeper is a tool to filter information, which is accessed by the citizens. 
The gatekeeper will reject access to pornography by giving feedback that 
the users for example, have accessed forbidden pages.27 Similarly, the 
UAE government monopolizes all telecommunications and allows only 
one ISP to operate in the country.28 The government also forces all 
Internet cafes to block websites that are listed on the blacklist provided by 
the government. Likewise, the Iran government operates similarly 
extensive Internet filtering, requiring ISPs to block access to over 10 
million websites including “immoral” websites and other websites 
containing humiliation to religious and political figures in the country.29 

The majority of countries that implement Internet filtering, frequently 
carry out testing to discover whether any websites that should be blocked 
and information that deemed dangerous or taboo either inside or outside 
their jurisdiction.30 This activity ensures that the filtering has covered 
newly created websites. However, if this frequent activity does not work 
sufficiently, the filtering seems meaningless. 
 
C. PROBLEMS IN INTERNET FILTERING 

There is no Internet filtering that is always 100% effective.31 The main 
problem in Internet filtering is when the filtering treats websites improperly. 
Theoretically, Internet filters will be able to distinguish “illegal” or “legal” 
content according to provided databases. However, filtering sometime does 
not block access to “illegal” websites or even blocks access to “legal” 
websites. This is called under blocking and over blocking.  
1. Under Blocking 

Under blocking is when the filter fails to block unexpected 
information.32 This problem may be because of an outdated blacklist or, in 

                                                            
25 Maurushat, above n 23, 6. 
26 Deibert, above n 10, 14. 
27 Deibert, above n 10, 34. 
28 Warf, above n 11, 14. 
29 Ian Brown, ‘Internet censorship: be careful what you ask for’, (2008) 

<http://ssrn.com/abstract=1026597> at 1 June 2011. 
30 Maurushat, above n 23, 4. 
31 Meeder, above n 19, 57. 
32 Hall, above n 9, 228. 
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the case of dynamic approaches, an incorrect content classification.33 This 
is the main problem of blacklist system where it is impossible to catch and 
screen out many new websites created daily.34 Regular testing for 
updating the blacklist has been conducted to anticipate this problem. In 
regular testing, Internet filtering software that filters based on domains and 
IP addresses usually utilizes a search engine, such as Google, to find 
trigger words or phrases, such as “sex videos.” The results then run 
through an algorithm that creates a blacklist of blocked pages for that 
topic or subject matter.35 

However, there are no filters that can avoid this problem. As can be 
seen in following table, the majority of Internet filtering software has 
experienced under blocking. Generally speaking, filters with minor rates of 
under blocking had higher rates of over blocking, such as AOL Mature 
Teen. On the other hand, software with lower rates of over blocking had 
higher rates of under blocking, such as Norton Default and Norton 
Custom. 
 

Filter Under blocking Over blocking 
Google MSN Google MSN 

AOL Mature Teen  8.9%  8.6%  22.6%  23.6%
MSN Pornography  16.8%  18.7% 19.6%  10.3%
MSN Teen  17.7%  20.5% 21.9%  18.9%
ContentProtect Default 38.3%  45.4% 2.8%  3.0% 
ContentProtect Custom 28.3%  46.7% 1.4%  0.7% 
CyberPatrol Custom  31.0%  33.5% 1.4%  0.9% 
CyberSitter Default  12.7%  16.5% 3.6%  4.1% 
CyberSitter Custom  12.4%  18.9% 4.0%  3.7% 
McAfee Young Teen  16.1%  26.0% 12.4%  13.2%
Net Nanny Level 2  44.0%  46.1% 3.3%  2.2% 
Norton Default  60.2%  54.9% 1.4%  0.7% 
Norton Custom  58.4%  54.2% 0.9%  0.4% 
Verizon  41.8%  40.3% 9.4% 5.7% 
8e6  18.3%  23.0% 9.4%  7.5% 
SafeEyes  16.2%  15.2% 3.3%  3.2% 

Table 1. Estimated under blocking and over blocking of webpages in the 
Google and MSN indexes.36 

                                                            
33 Marcos Forte Wanderley, Lopes de Souza and Antonio Francisco do Prado, ‘A

content classification and filtering server for the Internet’ (Proceedings of the 2006 ACM 
symposium on Applied computing SAC 06 (2006)) <http://delivery.acm.org.ezp01.library 
.qut.edu.au/10.1145/1150000/1141553/p1166-
forte.pdf?ip=131.181.251.11&CFID=24919477&CFTOKEN=25866962&__acm__=13069338
30_c14aa8777ed9304177825af6ccbe26be> at 2 June 2011. 

34 Sam M. Sortore, ‘Filtering: a piece of the puzzle’ (summer 2001) Library journal 20. 
35 Sarah Houghton-Jan, ‘Internet Filtering’ (2010) 46 Library Technology Reports 26. 
36 Philip B. Stark, ‘The Effectiveness of Internet Content Filters’ (2007) 1 

<http://www.stat.berkeley.edu/~stark/Preprints/filter07.pdf> at 1 June 2011. 
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2. Over Blocking 

Over blocking is when the filter blocks content that is excluded in 
the blacklist but the content is legal. This problem occurs usually in 
dynamic content classification, because keywords used are treated 
without context analysis.37 Websites that contain health, sexual education 
and medicine are the most affected by this problem, such as websites 
containing terms like ‘breast’.38 Even though, recent Internet filters employ 
artificial intelligence, image recognition, and complex keyword analysis 
algorithms to “an extremely granular level”, they still cannot successfully 
“evaluate and determine the actual content, context, and intent of Web 
content of various media types-text, still images, video, audio, and 
more”.39 

As an example, XSTOP, an Internet filtering software that is 
commonly used in the US’s national libraries, sometimes prevent users to 
access “clean” websites in a normal way.40 This software could not 
distinguish websites containing “sex” to explain how sexual disease 
transmitted, or “drugs” word to explain the danger of illegal drugs abuse, 
with the websites containing pornography and promotion of illegal drugs.41 
This filtering software even blocks The Ethical Spectacle an online journal 
examining political and legal issues, the AIDS Quilt website educating 
people on AIDS issue, and The Religious Society of Friends website 
containing religious matters.42 This software therefore prevents students 
from obtaining beneficial information for their studies and project schools.  

D. FREEDOM OF EXPRESSION 
When Internet filtering then obstructs people from gaining important 

and legal information, people will not be reluctant to argue that the filtering 
constitutes a threat to important civil liberties, particularly the right to 
freedom of expression, including freedom to seek, receive and impart 
information and ideas. This is one of fundamental human rights that has 
been globally accepted in a legal form under the United Nations. The 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) provide in 
part the following: 
Article 19 
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.  
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right 

shall include freedom to seek, receive and impart information and 
ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in 
print, in the form of art, or through any other media of his choice.  

                                                            
37 Wanderley, above n 33. 
38 Hall, above n 9, 228. 
39 Houghton-Jan, above n 35, 26. 
40 Meeder, above n 19, 56. 
41 ibid. 
42 Meeder, above n 19, 57. 
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3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article 
carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be 
subject to certain restrictions, but these shall only be such as are 
provided by law and are necessary:  
a. For respect of the rights or reputations of others; 
b. For the protection of national security or of public order (ordre 

public), or of public health or morals.  
 

Article 20  
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.  
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes 

incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited 
by law.  

The ICCPR was adopted by the General Assembly of the United 
Nations in 1966 and entered into in force in 1976. According to the Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 167 states 
have become parties of this treaty.43 Among those counties, some have 
practiced Internet filtering, such as China, the United States, India, Iran, 
and Indonesia. Therefore, this is an obligation for those states to comply 
with the treaty’s provisions, although they may have rights to interpret the 
provisions depending on national circumstances. Moreover, the Public 
Policy Report on Internet filtering conducted from 2001 to 2006, concludes 
that “filters force the complex and infinitely variable phenomenon known 
as human expression into deceptively simple categories. They reduce the 
value and meaning of expression to isolated words and phrases. an 
inevitable consequence is that they frustrate and restrict research into 
health, science, politics, the arts, and many other areas”.44 

Furthermore, Zittrain and Palfrey point out four following elements 
that must be established for ISPs during the implementation of Internet 
filtering as commitment to the rights of freedom of expression:  
 1. Formalization. The request on booking particular online information 

must be presented with formal, written request from state officials at 
appropriate level of authority. 

 2. Limitation of scope. ISPs should only block certain online information 
that has been formally requested by states. 

 3. Reduction of collateral filtering. ISPs should have authority to remove 
from the blacklist inadvertently blocked online content. ISPs also 
should be able to maintain a policy for processing complaints from 
users related to over blocking, and respond to the complaint in an 
appropriate way. 

                                                            
43 the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The 

International Covenant on Civil and Political Rights <http://treaties.un.org/Pages/View 
Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en> at 24 May 2011. 

44 The Brennan Center for Justice, Internet Filtering a Public Policy Report (2006) 73 
<http://www.fepproject.org/policyreports/filters2.pdf> at 4 June 2011. 
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 4. Awareness. The ISPs’ response in the case when online information 
has not been available due to filtering, should inform the user that such 
information has been blocked. ISPs also should publish the information 
about how filtering has been conducted, where the ISPs do business 
and share data to the researchers who study these matters.45 

E. INTERNET FILTERING IN INDONESIA 
Compared with other countries that already imposed Internet 

filtering long before Indonesia, it can be seen that Internet filtering in those 
countries requires adequate justification on its implementation and has 
experienced crucial problems. Opponents thus have legally attempted to 
reject such regulations. On the other hand, various efforts have been 
conducted to minimize unexpected effects by government. Frequent 
updating mechanisms, for instance, have been performed to prevent 
under and over blocking. It seems that Internet filtering policy must be 
carried out based on prior sufficient study and preparation. 

1. Insufficient Preparation 
However, Internet filtering in Indonesia is apparently imposed 

without adequate preparation. It is indicated when the Communications 
and Information Technology Ministry publicly revealed the bill of 
Ministerial Decree on regulating Internet content in the beginning of 2010 
and before the bill was enacted, the government forced Indonesian ISPs 
to block Internet accessibility to pornographic materials in July 2010. 
Moreover, the government did not provide sufficient supervision on the 
mechanism of the filtering. It can be seen when Indonesia Association 
Internet Service Provider (APJII) then urged the government to provide 
clear technical guidance on the mechanism of filtering and suggested the 
availability of feedback mechanism from the users.46 

Furthermore, there were two occasions that significantly generated 
the filtering to be carried out immediately, namely the spread of celebrity 
video sex scandals that occur in June 2010 and the holy moth Ramadan 
that appeared in August 2010. The government believed that Internet 
filtering should be promptly imposed because the video had been 
evidence that pornography could be spread so quickly through Internet.47 
The Minister of Communications and Information Technology also said 

                                                            
45 Deibert, above n 10, 116. 
46 Indonesia Association Internet Service Provider, Pokok-Pokok dan Dasar 

Pemikiran APJII Mengenai RPM Kominfo tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan atau 
Pengaduan Konten Internet (2010) <http://apjii.or.id/DOC/dok2/Pokok-
Pokok%20dan%20Dasar%20Pemikiran%20APJII%20Mengenai%20RPM%20Kominfo%20te
ntang%20Tata%20Cara%20Penanganan%20Pelaporan%20atau%20Pengaduan%20Konte
n%20Internet.pdf> at 29 May 2011 

47 The Jakarta Globe, Indonesia Needs Internet Blacklist to Stop Porn: Tifatul 4 July 
2010 <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-needs-Internet-blacklist-to-stop-porn-
tifatul/381044> and New York Times, Sex Tape Scandal Fixates Indonesia, 14 June 2010 
<http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14iht-sextape.html> at 10 May 2011.
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that the filtering would be imposed before the holy month Ramadan in 
order to respect Muslim society.48 It can be seen therefore that the 
Internet filtering regulation was imposed without prior sufficient study of 
the most suitable mechanism for filtering in Indonesia and done by hasty. 

These following standards should also be established by the 
government. Adequate information about current filtering should be 
transparently provided to users. They also must be able to obtain 
information about categorize of blocked content, the list of blocked 
websites and how the blocking was conducted. The most significant is 
information about how the users should give feedback related to the 
occasion when under and over blocking have occurred. Houghton-Jan 
believes that filtering software companies usually do not tell their 
customers what specific websites which they have blocked and their 
methodology as this is a company trade secret.49 Moreover, Internet users 
should be able to select filtering or not, particularly in private but not in 
public areas. This would avoid the possibility that filtering may be over 
blocking. Clear instructions of how to disable the Internet filtering should 
also be provided by ISPs.  
 
2. Legal Meaning of Pornography Issue  

Another significant potential problem for the implementation of 
Internet filtering in Indonesia is the polemic concerning the meaning of 
pornography described in the Pornography Act No. 44 2008. Article 1 sub 
paragraph 1 defines “Pornography is pictures, sketchs, illustrations, 
photos, writings, vocalizations, sounds, moving pictures, animations, 
cartoons, conversations, gestures or other forms through media 
communications and/or public shows containing lewd or sexual 
exploitation in violation of moral norms in society”. 

Some social organizations, such as the Indonesian Women’s 
Coalition for Justice and Democracy, Institute for Policy Research and 
Advocacy (ELSAM) and the Wahid Institute Foundation, sought a judicial 
review of some controversial articles in the Pornography Act No. 44 2008 
to the Constitutional Court. They believe that the meaning of pornography 
contained in Article 1 subparagraph 1 was too broadly described and 
lacks genuine elements related to pornography.50 They claimed that this 
broad meaning would create various interpretations and thus lead to the 
absence of legal certainty. Moreover, the significant term that was claimed 
as a problem was “violation of moral norms in society”. Indonesia has 
thousands of ethnic groups which have their own standards and moral 
norms. Thus, it would be difficult to equate all standards. Although the 
                                                            

48 Channel Newsasia, Indonesia cracks down on web porn, 12 August 2010 
<http://www.channelnewsasia.com/stories/southeastasia/view/1074664/1/.html> at 20 May 
2011. 

49 Houghton-Jan, above n 35, 26. 
50 Paragraph 124 of the Appeal of Judicial Review of the Pornography Act No. 44 

2008 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No.10-
17-23-PUU-VII-2009.pdf> at 29 may 2011. 
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Court finally defended the Act, it is noted that Internet filtering is based on 
the meaning of pornography where some people doubted its legal 
meaning. The same problem therefore could occur when a suspect deals 
with allegations of Internet filtering infringement at different court levels. 
 
3. Circumvention Filtering Methods 

There are many ways for Internet users to circumvent filtering. 
There is no country in the world, which can run censorship perfectly.51 
This is because advances in Internet technology are increasing sharply 
beyond people’s expectations. At the same time, the advance of people’s 
ability to manipulate technology is also growing rapidly. People always try 
to find a solution for their problems. Internet filtering is a problem 
particularly for people who face under and over blocking. Some people 
may also be challenged to break Internet filtering. Some possible 
alternatives for the regulation of child pornography have been written by 
many child-protection groups and authors, but they finally conclude that it 
is virtually impossible to control pornographic content.52 Moreover, 
research in Internet filtering accuracy conducted from 2001 to 2008 shows 
that the average accuracy success rating of all the tests combined is 
78.347 percent.53 It means that on average, one third of the time Internet 
filtering software is not able to do what it was supposed to do. 

Additionally, there is a lot of software that has been created to 
manipulate or avoid Internet filtering. Maurushat cites “good” viruses and 
worms have been used to deceive Internet filtering, such as the 
benevolent worm.54 A “benevolent worm” could create anonymity on the 
network, which is able to cover users undetectably by filtering. In addition, 
censorship opponents have created a system, which makes obstacles for 
governments to block Internet access, and the system can be installed in 
every user’s computer.55 Moreover, Feamster et al claim that software 
called “Infranet” can successfully circumvent Internet filtering, because 
“Infranet responders are discovered out-of-band, a censor cannot rapidly 
learn about Infranet responders by crawling the web with an automated 
script”.56 Feamster also emphasises “keyword filters in routers can be 
circumvented using proxies that encrypt data sent back to the requesting 
user, avoiding their detection”. 

Furthermore, Indonesian Internet filtering may reduce the number 
of users that access pornographic websites, because the websites have 
been listed on the blacklist by ISPs and users will not be able to access in 

                                                            
51 Deibert, above n 10, 5. 
52 Lacharite, above n 14, 342. 
53 Houghton-Jan, above n 35, 27. 
54 Maurushat, above n 23, 9. 
55 Süheyla Kirca & LuEtt Hanson (eds.), Freedom and Prejudice: Approaches to 

Media and Culture (Bahcesehir University Press: Istanbul, 2008) 7.  
56 Nick Feamster, Magdalena Balazinska, Greg Harfst, Hari Balakrishnan and David 

Karger, Infranet: Circumventing Web Censorship and Surveillance (2002) 
<http://www.usenix.org/events/sec02/feamster/feamster_html/> at 1 June 2011. 
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normal way. However, there are many significant weaknesses of this 
blacklist method as has been explained above. Internet users can access 
new websites which are not yet to be entered in the blacklists (under 
blocking). For that reason, if governments fail to notice that there are 
many websites that have recently been created and forget to list them, 
porn websites will be reached easily.  Furthermore, search engines 
may provide these websites. Users just type a keyword, such as “nude” or 
“sex” into the search engine box and it will result in millions of links. This is 
because the engine has the capability to recognize new websites and 
website makers struggle to publish their websites. In addition, if users fail 
to gain access to blocked website, they can be easily find similar websites 
by using particular websites such as www.similarsites.com, 
www.similarsitesearch.com and www.siteslike.com. These websites are 
able to find similar requested websites based on their content category. If 
users type a domain name of a porn website, www.siteslike.com for 
example will offer hundreds of other porn websites. 

Another reason why Internet filtering does not block all porn 
websites is because there are so many websites that provide information 
about how to circumvent Internet filtering. People will easily access 
websites that contain techniques for avoiding Internet filtering, such as 
www.wikihow.com57 or www.ehow.com.58 These websites teach step by 
step ways to deceive Internet filtering. Moreover, websites in the 
Indonesian language, such as www.free-download-software-full-
version.cz.cc,59 explain how to avoid “nawala”, a filtering software 
recommended by the Indonesian government, by using a DNS jumper 
that can be freely downloaded. In addition, Deibert et al assert that DNS 
blocking can be bypassed by the user selecting an alternative recursive 
resolver, and IP blocking and proxy blocking or hybrid method can be 
circumvented by redirecting traffic through an open proxy server.60 

Another proof that Internet filtering seems ineffective is in the recent 
case of Arifinto, a legislator from the Prosperous Justice Party. He was 
caught on a journalist’s camera watching pornography on his tablet 
computer during a plenary meeting on 8 April 2011 at the House of 
Representatives.61 He claimed that he received an email containing a link, 
he clicked the link and then he was surprised when a movie suddenly 

                                                            
57 Wikihow, How to Bypass a Firewall or Internet Filter, <http://www.wikihow. 

com/Bypass-a-Firewall-or-Internet-Filter> at 2 June 2011.
58 Ehow, How easily bypass Internet filters, <http://www.ehow.com/how_4392177_ 

easily-bypass-Internet-filters.html> at 2 June 2011. 
59 Free download software full version, Tips membuka situs yang diblokir oleh 

Nawala, Telkom, AHA, <http://www.free-download-software-full-version.cz.cc/tips-membuka-
situs-yang-di-blokir-oleh-nawala-telkom-aha.html> at 2 June 2011. 

60 Deibert, above n 10, 14. 
61 The Jakarta Post, Legislator caught watching porn during plenary meeting, 8 April 

2011 <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/08/legislator-caught-watching-porn-
during-plenary-meeting.html> at 1 June 2011.
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appeared. According to this case, it seems that current Internet filtering is 
not able to reach even common distribution channels of pornography.  
 
4. Internet cafes and mobile phones abuses 

Pornography materials are not only reached through accessing 
porn websites, but also by transfer among users. A user is able to copy 
pornography such as videos and photos, from other users. The main 
problem is when this activity is facilitated and thus it can be massively 
carried out. Internet cafes have been indicated as the place where such 
activity committed by their costumers and sometime Internet cafes owners 
even intentionally provide pornographic materials. 

Internet cafes known as “warung Internet” in Indonesia are growing 
rapidly because there is a limitation on the ownership of personal 
computers and Internet access. Moreover, there are many schools that do 
not provide computers with Internet connections for students. Students 
then use Internet cafes to access information needed for their school 
projects, or they go to the cafes just for personal purposes. Two thirds of 
Internet users in Indonesia prefer to gain access through Internet cafes 
instead.62 

Internet cafes usually offer private areas for every customer. A 
customer thus will not be able to observe other customers monitoring the 
screen. Internet cafe supervisors cannot keep an eye on what customers 
do in their area. The lack of surveillance in this private space has been 
abused by customers to download, upload, access and then save 
pornographic materials on the computers provided. From the materials 
that have been saved, other customers then copy them for their private 
use. Additionally, some Internet cafes intentionally provide pornographic 
materials that can be accessed by customer computers. Internet café 
owners save a number of videos or photos into their servers. Police 
therefore frequently raids Internet cafes to prevent the spread of such 
materials. In Sumenep, East Java, for example, Police found 4 of 9 
Internet cafes provide porn videos.63 

Furthermore, mobile phones have been commonly utilized by 
people to transmit videos or photos, including those that categorized as 
pornographic videos and photos. Modern mobile phones have 
sophisticated facilities that allow people to easily share particular data by 
wireless technology, for instance, using “Bluetooth” connection. Although, 
this connection was limited by a number of recipient connections and 
distance transmission, Bluetooth has been efficiently used to promptly 

                                                            
62 Fathul Wahid, Bjørn Furuholt and Stein Kristiansen, ‘Internet for Development? 

Patterns of use among Internet café customers in Indonesia’ (2006) 22 (4) Information 
Development 278. 

63 Detik, Polisi Amankan CPU Warnet Berisi Video Porno 10 July 2010 
<http://us.detikinet.com/read/2010/07/10/115133/1396565/398/polisi-amankan-cpu-warnet-
berisi-video-porno> at 2 June 2011. 
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distribute data. Indonesian students use this facility to share porn videos. 
Police thus have regularly raided students’ mobile phone in schools.64  
 
5.  How to Prevent The Spread of Pornographic Material Through 

Internet
Everyone has responsible to keep children safe on the Internet.65 

One method that is commonly accepted to prevent children accessing 
online pornography is family or home based method. The family plays a 
significant role in controlling children’ use of the Internet. Parents should 
educate and guide children on how to use technology correctly.66 Parental 
supervision should be continuously performed when children using the 
Internet. Computers should be located in a place where other family 
members, particularly parents, are able to keep an eye on their children. 
Moreover, teachers and community groups such as libraries, should help 
students use the Internet appropriately and safety. Furthermore, home-
based filtering is still apparently required. Although, such software may 
experience under and over blocking, it is a significant last shield for 
Internet users. 

Additionally, in order to support these methods, the government 
should provide low-priced personal computers, Internet connection for 
schools and free Internet filtering software. The facility of low-priced 
personal computers and Internet connection for schools will reduce the 
number of Internet cafe customers and thus it will minimize the spread of 
pornographic material by copying from Internet cafes’ computers or 
servers. Finally, as a last resort, police should regularly raid Internet cafes 
and students’ mobile phones. Strict punishments then must be imposed 
on suspects in order to create a deterrent effect. 
 
F. CONCLUSION 

From previous analysis it can be concluded that there are crucial 
problems with the Internet filtering regime. Opponents have pointed out 
significant arguments against Internet filtering. Since its first 
implementation, the effectiveness of Internet filtering has been 
questioned. It also has been considered as a threat to fundamental civil 
liberty. Additionally, the filtering system is an obstacle for users because it 
continues to block large amounts of valuable information.67 A country 
therefore should consider the solution to this problem before it imposes 
Internet filtering in order to reach its main purpose and anticipate its 
drawbacks. 

                                                            
64 Asia One, Indonesian police raid schools for porn videos 15 June 2010 

<http://www.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20100615-222132.html> at 
2 June 2011. 

65 Getnetwise, Online Safety Guide <http://kids.getnetwise.org/safetyguide/> at 3 
June 2011. 

66 Meeder, above n 19, 57. 
67 The Brennan Center for Justice, above n 44, 73. 
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Internet filtering in Indonesia seems to be an ineffective control of 
the spread of pornographic material through the Internet. This is because 
the filtering implementation was not based on sufficient preparation. There 
are also numerous ways to circumvent the filtering and people can easily 
find them. In addition, the fact that pornographic material is not only 
accessed through the Internet, but also through Internet cafes and mobile 
phones, has severely limited the effectiveness of filtering. The government 
therefore should not rely on the Internet filtering solely. There are many 
ways that government can to control online pornography. People, for 
instance, should be educated how to use the Internet appropriately and 
safety. Supervision by many parties should be conducted particularly for 
children when they explore the Internet. 
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Consumer Protection  
In E-Commerce: 
Indonesia Perspective 

Ikaningtyas 

ABSTRACT 
The wave of globalization was happened in every aspect of human life, including in economy 
aspect. It was signed by the technology revolution known as internet. With internet people 
able to communicate with others without physically meet. Internet break of many border, 
such as: time, place and cost. Such as for economy transaction, recently people familiar 
doing the purchase transaction by internet. Just click yes on our internet we can done many 
transaction, this transaction called as e-commerce. Beside, brings many advantages, e-
commerce also emerge many disadvantages, and consumer protection is one of the 
problem. Indonesia was noted as country which doing e-commerce a lot. Even our 
government already released the laws related consumer protection, the question today is the 
laws already provide eligible protection for consumer in e-commerce. 
 
Key words: consumer, protection, e-commerce, Indonesia

A. BACKGROUND 
Technologies created and developed along with the human need to 

make their life easier from a previous life.1 technology of information 
activities can be used as a means to communicate with one another, used 
for the information spread, data search, business transactions and so on. 
One of the products of information technology innovation is the internet2 
(interconnection networking). Internet is a connection between the 
computer network. Currently, internet applications have to enter various 
segments of human activity, such as: in the political sector, social, 
cultural, and economic and business. 

First time when the Internet was introduced, Internet inventor never 
expected, that the impact in the future would be so great. Through this 
technology people around the world able to do transaction without 
physically meet. The development of the Internet led to the formation of a 
                                                            

1 Hikmahanto Juwana, 2002, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera 
Hati, Depok-Indonesia, hlm 23. 

2 Internet (International Network) is a very large computer network, consisting of 
small networks that connected each other,  reach around the world. in Indonesia, Internet 
started to be developed in 1983, at the University of Indonesia, namely the FP UINet by 
Joseph Luhukay, who had just finished his doctoral program Philosophy of Computer 
Science in the United States. (Budi Sutedjo DO, 2001, Perspective e-Business: Overview of 
Technical, Management and Strategy, Yogyakarta, Andi, p.10) 

7 



Ikaningtyas

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi 105
105 

 

new horizon is commonly known as cyberspace. Here every individual 
has the right and ability to connect to other individuals without any 
restrictions. Technology globalization has basically done in cyberspace, 
which connects all digital communities or those who frequently use the 
Internet in daily life activities. 

In the field of trade, the Internet began to be used as a medium for 
many business activities, mainly because of its contribution to efficiency. 
Trading activities through the internet medium is popularly called the 
electronic commerce (e-commerce). E-commerce is divided into two 
segments, namely : business to business e-commerce (trade between 
business actors) and business to consumer ecommerce (trade among 
business customers). E-commerce significantly changed the way humans 
interact with their environment, which in this case related to a trade 
mechanism. Unlike the real world, cyber space has unique characteristics. 
Unique characteristics shows that a human can easily interact with 
anyone in this world as far they connected to the Internet. There is no 
border among territory, allows everyone in the world to communicate with 
others effectively, efficiently and directly change the way companies do 
business with other companies or consumers. 

Peter Fingar said that: “In principle, e-commerce provides the 
infrastructure for the company, to expand the internal business processes 
to the external environment without having to face the obstacles of time 
and space. Opportunities for networking with other institutions should be 
utilized, because today's real competition is how a company can take 
advantage of e-commerce to improve performance in business”.3 
However, because it uses a public network, the security issues become 
very vulnerable matter and need to be solved. This created a polemic in 
society, because on the one hand e-commerce transactions were brought 
a lot of advantages, but on the other side also has weaknesses in terms of 
security, because the use of public networks and indirect transactions 
(faceless nature). The advantages derived by the consumer through e-
commerce transactions, as follows: faster to obtain information about 
products offered, can save time in selecting the desired product, and 
appropriate with the buyer budget, because usually the product being 
offered is also included in complete brand and price. 

In addition, according to Atip Latifulhayat, some distinctive 
characteristics of e-commerce put the customer in a disadvantaged 
position, such as:4 
1. The Internet merchants do not have a physical address in a particular 

country, so this will be difficult for consumers to  return the product in 
accordance with the order;  

                                                            
3 Ricardus Eko Indrajit, 2001, E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya, PT Elek 

Media Komputindo, Jakarta, hlm.2. 
4 Atip Latifulhayat, 2002, “Personal Data Protection in E-Commerce”, Business Law 

Journal, Vol 18, Maret 2002, p.23. 
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2. Consumer faced difficulty to obtain insurance to get "Local follow-up 
service or repair"  

3. Product that had been purchased might not fit with local requirements. 

E-commerce transactions is different from conventional commercial 
transactions that are directly (face to face), because e-commerce 
transactions take place in a virtual world (cyberspace), does not unite 
directly with the seller and buyer of goods on offer (faceless nature). This 
will cause many negative impacts to the consumers, because consumers 
did not directly had knowledge of the quality of products which offered. In 
addition, there are constraints in terms of payment systems and the 
constraints on the inaccuracy of product delivery, then the standard 
contract, and so on. 

In Indonesia, e-commerce phenomenon has been known since 1996 
with the appearance of the site as http:// http://www.sanur.com/ bookstore 
first on-line. During the year 1997 - 1998 the existence of e-commerce in 
Indonesia a faced little neglected because of the economic crisis. But, in the 
year 1999 the popularity of e-commerce was back, although still limited to 
the minority people of Indonesia who use the internet.5 

In Indonesia, the protection of the rights of consumers and 
businessmen has been regulated in the Act No. 8 / 1999 about 
Consumer Protection6. However, this act which came enter into force on 
April 1999 was only regulates the rights and obligations of consumers, 
but this act only regulate conventional trade transaction. Meanwhile, the 
rights and obligations of consumers in online transactions did not ap-
parently regulated in this Act. Also in 2008, Indonesia government 
issued law concerning Information and Electronics Transaction, Number 
11 year 2008.7 

Considering, that there is arranged specifically yet the legal rules 
that protect consumers in a variety of transactions on the Internet by the 
Indonesian government, the legal review is necessary to analyze rights of 
consumers and responsibilities business actors in the transaction on the 
internet, as well as settlement mechanisms that can be done by consumers. 

According to the facts above, the writer will raise issues concerning: 
1. How is the position of consumer in e-commerce?
2. Is Indonesia’s laws already protect consumer in e-commerce?

                                                            
5 Esther Dwi Magfirah,Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce, pkditjenpdn 

.depdag.go.id/.../index.php?Perlindungan%20Konsumen%20Dalam%20E-commerce. 
6 In Indonesia known as Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 

8/1999), stated in gazette of Republic of Indonesia Number 3821.  
7 In Indonesia known as Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

no.11/2008, promulgated in Jakarta on april 21, 2008, State gazette of the Republic of  
Indonesia number 58 of 2008, Supplement to state gazette of the Republic of Indonesia 
number 4843 .  
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B. OVERVIEW of E-COMMERCE 
The term ”electronic commerce” or “e-commerce” is often seen as 

equivalent to internet commerce, but it has far longer history. For over 40 
years, technologies based on private or closed electronics networks have 
been used to facilitate electronic communications between commercial 
entities.8 So far, in many literatures there are no uniform terminology and 
standards regarding the transaction, or trade through electronic or e-
commerce. it was caused by problems related to e-commerce is very 
broad, and can be viewed from different aspects. Julian Ding9 define e-
commerce as follow : 

Electronic Commerce, or E-commerce as it is also known, is a 
commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in 
similar contractual relationship for the supply of goods, services or the 
acquisition of ‘right’. This commercial transaction is executed or entered 
into in an electronic medium (or digital medium) where the physical 
presence of the parties is not required, and the medium exist in a public 
network or system as opposed to a private network (closed system). 
The public network or system must be considered an open system (e.g. 
The internet or the www). The transaction are concluded regardless of 
national boundaries or local requirements.

Meanwhile, Kamlesh K Bajaj and Debjani Nag10 stated that:  
E- Commerce refers to the paperless exchange of business information 
using elecronic data interchange, electronic mail electronic bulletin 
boards, electronic funds transfer and other network-based technologies. 
It not only automates processes and paper transaction, but also helps 
organizations move to fully electronic environment and change the way 
they operate. Global definition was given by Chissick and Kelman, they 
said e-commerce is a broad term describing business activities with 
associated technical data that are conducted ellectronically.11

From these definitions, there are 6 (six) component in e-commerce, 
such as: 
1. the existence of contract 
2. the contract operate by electronics means 
3. physical attendance of the parties is not necessary 
4. the contract occurred in public-net 
5. the system is open, with internet or world wide web (WWW) 
6. cross national jurisdiction 

                                                            
8 Reed and Angel, 2007, Computer Law: The Law and Regulation of Information 

Technology , Sixth Edition, Oxford University Press, New York, p.197.  
9 Ding, Julian, 1999, E-Commerce: Law and Practice, Sweet and Maxwell, Malaysia, 

p.27 
10  Bajaj, Kamlesh K and Nag, Debjani, 2001, Executive Directors-Commerce: The 

Cutting Edge of Business, McGraw-Hill International Editions, New Delhi, India, p.12. 
11 Michael Chissis and Kelman cited from M.Arsyad Sanusi, 2001, E-Commerce Law 

and Solution, PT.Mizan Grafika Sarana, p.14. 
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Furthermore, on doing of e-commerce we will find several types of 
e-commerce. There are a number of different types of e-commerce:12 
1. Business to Business (B2B) 

Model of e-commerce transaction is a business communication 
system between businesses, or in other words electronic transactions 
between business actors (in this case business) are carried out 
routinely and in that capacity or a large volume of products. Business 
to Business e-commerce has been in use for quite a few years and is 
more commonly known as EDI (electronic data interchange). In the 
past EDI was conducted on a direct link of some form between the 
two businesses where as today the most popular connection is the 
internet. The two businesses pass information electronically to each 
other. B2B e-commerce currently makes up about 94% of all e-
commerce transactions. 

2. B2C - Business to Consumer 
Business to Consumer e-commerce is where the consumer accesses 
the system of the supplier. It is still a two way function but is usually 
done solely through the Internet.  
Example: a home user wishes to purchase some good quality wine. 
The user accesses the internet site http://www.craigs.com.au and 
follows the links to read a report on the recommended wines. After 
reading the tasting notes the user follows the links to place an order 
along with delivery and payment details directly into the merchant's 
inventory system. The wine is then dispatched from the supplier's 
warehouse and in theory is delivered to the consumer without delay.  

3. C2B - Consumer to Business  
Consumer to Business is a growing arena where the consumer 
requests a specific service from the business. 
Example: Harry is planning a holiday in Darwin. He requires a flight in 
the first week of December and is only willing to pay $250. Harry 
places a submission with in a web based C2B facility. Budget Price 
Airways accesses the facility and sees Harry's submission. Due to it 
being a slow period, the airline offers Harry a return fare for $250. 

4. C2C - Consumer to Consumer  
These sites are usually some form of an auction site. The consumer 
lists items for sale with a commercial auction site. Other consumers 
access the site and place bids on the items. The site then provides a 
connection between the seller and buyer to complete the transaction. 
The site provider usually charges a transaction cost. In reality this 
site should be call C2B2C. Consumer to consumer is the business 
transactions conducted electronically between a consumer, to meet a 
particular need, and at a specific time, consumer-to-consumer 
segment is more specialized in nature, because the transactions are 
made by consumers to consumers who need a transaction 

                                                            
12 www.creativexcbstore.com/portfolio/b2bbusinesstobusiness 
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4. then the existing contract is the standard contract, in which all clauses 
have been provided by the merchants, and consumers do not have 
the opportunity to put his desire in the contract. 

5. transactions that cross state borders, causing problems in the event of 
a dispute jurisdiction 

Based on that e-commerce weaknesses above, there are several 
legal problems related to e-commerce, such as: 
1.   Standard Contract 

 Traditionally, contract occurred because the consent among the 
parties with balanced position. In e-commerce, majority contract 
arranged by producer  (the merchant). Contract already provide, and 
consumer accept that. These kind of contracts known as standard 
contract. Hood Philips describe standard contract is:15 

These contracts (standard) contract  are of the take it or leave 
kind, for here the consumer cannot bargain over the terms; his only 
choice  is to accept the terms in to or to reject  the service altogether. 

 Standard contract has strength and weakness.  The strength are 
contract become more efficient, and transactions conduct become 
more simple. These kind of contract brought advantages to the mass 
production contract. While, the weakness  is, because the term 
already provide by the one of the party, it probably make the contract 
is unbalanced. consumers in many ways has (position transactional) 
low bargaining position than the producers (manufacturers). 

 The factors that cause the standard contract becomes 
unbalanced, as follows:16 
a. Lack of or even there is no opportunity for consumers to 

bargaining, so that consumers do not have many opportunities to 
know the content of these contracts 

b. Since the formulation of a unilateral contract, the document 
provider has a lot of time to think about clauses in the contract, 
while the consumers did not have many opportunities to develop 
his will in the contract clause. 

c. Consumer protection in these transactional relation is very 
unbalanced, so that the consumers only able to be take “it” or 
“leave” it. Almost all e-commerce contracts can not be negotiated, 
the contract usually contains terms that are unfavorable to the 
consumer. Example: contents of a clause which states that the 
goods are purchased non-refundable. 

England follows principles that standard contract infringed toward 
free consent principle, the statement:17 

                                                            
15 Hood Philips dalam Sukarmi, 2008, Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-

bayang, Pustaka Sutra, Bandung, hlm.46. 
16 Abdul Halim Barkatullah, op.cit. hlm.55. 
17 Sukarmi, 2008, Cyber Law:Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang, Pustaka 

Sutra, Bandung, hlm. 53.
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Exemption clauses differ greatly in many respects. Probably the 
objectionable are found in the complex condition which are now so 
common. In the ordinary way the customer has no time to read them 
ad if he did read the, he would probably not understand them. If he did 
understand and objected any of them be would generally be told that 
he could take it or leave it. If he then went to another supplier, the 
result would be the same. Freedom to contract must surely imply sme 
voice or room for bargaining. (Suisse Atlantique v. Roteerdamsche 
Kolen Centrale (1976) 2 ALLER 69.76) 

From the statement above we know that, standard contract in e-
commerce is contradictive with principle in contract, namely: Free 
consent. Because standard contract created unbalanced position 
between consumer and producer (merchant), this condition tends to 
bring disadvantages to consumer and placed consumer in low 
bargaining position. More over, if the contract done through cross 
border jurisdiction, it can make the consumer position become lower. 

 
2.   Digital Signature 

 The essential attributes of a signature are that indicates 
recognition and approval of content of the document. In a contract, the 
signatures needed to declare an agreement from the parties. 
Signatures can also be evidence that the parties have to know and 
declare the authenticity of a contract. The signing of a document 
generally have the following objectives:18 
a. Evidence,--- document authentication 
b. Ceremony --- the signing of a document will result in the signing 

of knowing that he had committed an act of law 
c. Approval--- signature represent of approval, or authorization to be 

made, so that the parties knew that the signature has legal 
consequences 

Digital Signature is a digital signature created electronically, that 
functions the same as usual signature on the document used. 
Problems arising is the validity of digital signatures, whether this 
signature can be recognized as legally valid evidence. It is closely 
related to the confidentiality19, integrity20 and authenticity21 of the 
consumer and business actors. 

                                                            
18 Abdul Halim Barkatullah, op.cit, hlm.51. 
 
19 Confidentiality means a message can not be read or known by others who are not 

related with. 
20 Integrity means that recipients must make sure that the message he received was 

never altered since the message was sent to accepted, an intruder can not change or swap 
the contents of the original message with a false message. 

21 Authenticity means that recipients of the message must know or have anyone 
sending a message of certainty, and that the correct message is sent by the sender. This 
term also relates to a process of verification of the identity of a person. 
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According to experts of digital signatures should be accepted as a 
signature validity with the following reasons:  
a. electronic signature affixed by someone/some people are willing 

and legally bound.  
b. an electronic signature can be created or appended by using 

mechanical equipment as well as signature traditional. 
c. the same security properties as traditional signatures. 
d. element of intent can be satisfied by electronic signatures. 
e. digital signature can be placed on any part of a document, like 

traditional signature. 
 
3.  Consumer Protection  

In e-commerce transactions, business transactions created a 
more practical, without paper (paperless), and in e-commerce 
transactions the parties may conduct transactions without having to 
meet physically (face to face). With those characteristics, e-commerce 
make business transactions to be effective and efficient. But e-
commerce also bring negative effects, especially for consumers. 
Security problems in transaction, the standard contract used in the 
system of e-commerce contracts and so on. Emergence of deviations 
that tend to harm consumers, and raises many legal issues in 
implementing e-commerce transactions. Legal issues concerning 
consumer protection, the more urgent to be solved soon. Other forms 
of protection should be given in terms of consumers conduct e-
commerce transactions with a merchant. in the sale and purchase 
through the Internet, often there was cheating. Deceitfulness can 
occur concerning the existence of business, goods or services 
purchased, the price of goods, and payments by consumers. For more 
details, consumer protection issues in e-commerce in particular will be 
discussed in the next chapter. 

C. CONSUMER PROTECTION in E-COMMERCE 
The relationship between producers and consumers is continuously 

and sustainable relationship. Relationship occurred because both parties 
wanted it to each other, and have a high dependency rate high enough to 
each other. In describing the concept of producer and consumer 
relationships, Purba expressed as follows:22 “the main key legal protection 
for consumers is that consumers and producers need each other. 
production means nothing if no one took it, and consume products safely 
and satisfactorily, in turn, is a free promotion for producers”. 

W.J Brown expressed, one of the reason why, we must provide 
protection for customer, is:23 “…that due the technical development of 
consumer goods, the ordinary consumer cannot be expected to know if 
                                                            

22 A. Zen Purba, 1992, “Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan”, 
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Agustus 1992 Tahun XXII. 

23 Abdul Halim Barkatullah, op.cit, hlm.67. 
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the goods are fit for the purpose for which they were bought, or if the are 
of good or bad quality”. 

In general, relationship between consumer and producer 
(manufacturer as seller) in e-commerce, has same position like in the 
conventional trade. But, in e-commerce, consumer has lower position than 
producer. It happens because: 

There are more products, brands competing in the e-commerce 
1. Misleading advertising, did disinformation to consumers, than provide 

information on an objective bases 
2. Consumer purchasing power increased 
3. Basically the consumer is a low position because they do not obtain 

adequate information 
4. Lack of legal instruments that protect consumers from fraud producers 

The relationship between business and consumers a sustainable, 
occurred since the production process, distribution of marketing to offer. It 
is used by business actors in a system of distribution and marketing of 
products in order to achieve a level of productivity and effectiveness in 
achieving specific business objectives. on stage distribution and the 
distribution relationship is a relationship that produces a mass character. 
business actors have a tendency to "harass" the rights of consumers, and 
consumers take advantage of weaknesses without having to obtain legal 
sanction. This situation worsened, in the e-commerce systems. To know 
the development of relations between actors have with consumers, we 
must first understand the doctrine or theory underlying the relationship. 

1. Caveat Emptor 
Perhaps the single most important underlying legal principle in the 

consumer law field was expressed in Old Roman legal maxim-still 
sometimes heard today, caveat emptor (let the buyer beware). The 
rule caveat emptor eventually was followed by the courts not only of 
the Romans Empire but of almost all the ancient nations. This 
principle was accepted because buyer then were almost uniformly 
competent to make most of their own purchasing decisions. There 
was little likehood hat reasonably prudent buyer could go wrong.24 
Previously this theory initially very balanced, so there was no need of 
any protection for consumers. But in its development, the consumer 
can not access the same information for goods or services 
consumed. It can be due to the inability of the limited knowledge of 
consumers or producers closure. So that the consumer was dictated 
by the manufacturer, so that any losses experienced by consumers, 
producers who argued that they were mistakes consumers 
themselves. 

                                                            
24 Hemphill, Charles F., 1981, The Consumer Protecion Hand Book a Legal Guide, A 

Spectrum Book, New Jersey, p. 3. 
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The doctrine that says let the buyer beware motion was opposed 
by consumer protection movements. According to this principle in a 
trading relationship, which must be careful is the buyer. The buyer's 
fault if the consumer is to buy and consuming goods that are not 
feasible. however, with the development of economic systems, 
mechanisms and speed of trade industries, where much business is 
now producing goods in very many, and mass, then the theory of 
Caveat Emptor caveat venditor herded into, businessmen who 
deserves to be careful (or let the seller beware). 

 
2. Duty Of Care 

 This theory states, producers have an obligation to be careful in 
marketing their products, both goods and services. so if this theory 
has been applied, and then there was the loss claimed by consumers, 
then consumers must prove that the producer had violated the 
principle of prudence. 

Terms of the burden of proof, was the plaintiff (consumer) to 
spread the evidence. the business (the defendant) is being waited. 
based on the evidence of the plaintiff before the defendant defend 
himself. But in reality quite difficult for consumers to prove the claim. 
Contrary, with various business actors (with a lot of advantages 
position) more easily defend themselves, and avoid from consumer 
lawsuits. This is where the weakness of this theory. 

 
3. Privity of Contract 

 This theory states, producers have an obligation to protect 
consumers, but this can only be implemented if any of them had 
established a contractual relationship. Producers can not be blamed 
for things beyond the agreement. Means that consumers can sue 
based on contractual liability. If there were already legal relationship, 
the issue is not simply done, though often juridically expressed, 
between business and consumers has equal and same position , but 
the fact is, consumers are those who usually always dictated by the 
willingness of business actors. Phenomenon of standard contracts 
that many circulating in the community, is a clearly proof, how 
powerless consumers in the face of the dominance of business 
actors. In a contract between business and consumers that are 
massive, like a standard contract, only the principle mistakes that are 
agreed in. Result when consumers sue business for small mistakes, 
businessmen can avoid, because this type of error is not included in 
the contract. 

Legal cases, most famously, that clearly describes the weak 
position of consumers in e-commerce transactions, is the case Bay.com v. 
e-commerce Consumer: 

This case because the result of negligence of Bay.com as a 
merchant  websites, in Internet transactions. Originated from the inclusion 



Ikaningtyas

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi 115
115 

 

of the price of HITACHI TV 19''in February 1999. Bay.com list price of 
U.S. $ 164.50 or lower than the normal selling price (U.S. $ 400) for 4 
days. These low prices, caused  many consumers bought  these TV and 
make payments . However, after it ,Bay.com refused to send goods. 
Consumers also feel have been cheated by Bay.com. Bay.com fault has 
agreed to pay U.S. $ 575 thousand to complete the first court battle over 
the price of goods in e-commerce stores. 

Similar case also happened to Amazon.com and Staples.com had 
put the wrong price on dvd products, toys and suitcases, which resulted in 
dozens of orders have been at a discount for free. Bu the seller only send 
a few parts of orders. Errors that occurred in the Amazon's toys that have 
been enough to upset some customers. so that consumers complained 
that to the Federal Trade Comission (FTC) and Better Business Bereau 
(BBB).  

Weak position in relation to consumers, especially in e-commerce 
transactions Narveth Reich25, had to formulate the problems often faced 
by consumers, the business includes the attitude of fraudulent acts when 
done buying and selling contracts, such as the contract standard 
uncertainty, defective products, unsatisfactory services, false advertising, 
as well as after sales service issues 

According to Hans W.Micklitz, there two main policy types to give 
protection to the consumer, such as:26 
1. complementary policy, policy that require the business actors to 

provide adequate information and  to publish  adequate information to 
the consumer (right to informed)  

2. compensatory policy, policy that consits of protection to consumer’s 
economic interest (right of health, right of safety) 

In general, there are 4 basic consumer rights, such as:  
1. the right to safety  
2. the right to be informed  
3. the right to be choose  
4. the right to be heard 

 Guidelines for Consumer Protection of 1985, issued by UN, 
stated: 
Consumers everywhere, from every nation, has the basic rights of social. 
mean the basic rights of those is, the right to be able to get clear 
information, true, honest, right to redress, right to basic human needs 
(home and food), the right to obtain a good environment and clean, UN 
appeals the entire members to enforce these countries respectively. 

Arrangement of legal protection for consumers is done by:  

                                                            
25  Reich, Norbeth, 1992, Protection of Consumer Economic Interests by the EC, 

Sydney Law Review, p.24. 
26 Sukarmi, op.cit, hlm. 56. 
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1. creating a consumer protection system that contains access and 
information, and ensure legal certainty.  

2. protect consumer interests in particular, and business parties interests 
in general.  

3. improve the quality of goods and services.  
4. provide legal protection to consumers from deceptive business 

practices and misleading 

Some significant efforts have been made around the world to 
amend the laws and code of practice that exist, and create new guidelines 
governing the law for consumer protection in e-commerce. World Trade 
Organization, has established a work program on e-commerce and 
published a study that identified a number of problems related to 
consumer protection. Organizations for Economic Co-operation and 
Development (OECD), after study and commitment in earnest on this 
matter, agreeing Guidelines for Customer Protection in the Context of 
Electronic Commerce. Europe Union that adopted Council Directive on 
Legal Aspects of Electronic Commerce, Validity Distance Selling Directive 
and Privacy Directive. 
 
D. CONSUMER PROTECTION in E-COMMERCE (INDONESIA 

PERSPECTIVE)
In Indonesia, the interest of implementing Consumer Protection Act 

has been attempted since the 1980s. However, those efforts were 
realized in 1999 through the issue of Act No. 8, 1999, on Consumer 
Protection. This Act is ratified on 20 April 1999 and effectively in effect 
one year later. The release of this Act has given hopes for Indonesian 
community, in which consumers obtain proper protection for their lost from 
consuming goods and services. The Consumer Protection Act guarantees 
the law assurance for the consumers. It proves that consumer protection 
has been placed as part of the law’s system, which reflected on the 
objective’s formulation of the act. “The Consumer Protection Act is aimed 
to be a strong basic law for the government and Non-Governmental 
Organizations in performing efforts on consumer cultivation”. 

Prior to the release of this Act, many consumers perceived that 
their position was so week and the entrepreneurs did not quite notice the 
consumer’s rights. The Book of Civil Laws, The Book of Criminal Laws, 
and other laws that relate to the consumer protection efforts have been 
not yet enough. 

This Act offers alternative solutions for some problems on 
consumer’s welfare and security. This act explains that there is a future 
possibility for the formulation of new regulations which basically contain 
determinations on consumer protection. Therefore, all consumer rights 
and available instruments for enforcing the rights, can be totally 
acknowledged, comprehensively conducted and integrated. This act is the 
foundational law that can integrate and strengthen the enforcement of 
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consumer protection law in Indonesia. Generally, the Act No. No.8, 1999, 
contains XV chapters and 65 articles, with main ideas that determine: 
1. Principles and objectives: become the fundamental principles i.e. (1) 

profit principle, (2) fairness, (3) law assurance, (4) consumer’s safety 
and security, and most importantly (5) balance principle between 
entrepreneur and consumer (Article 1 - 3) 

2.  Rights and obligation: There is a clarity of rights and obligation of them 
who have interests in the business activities, such as regulating rights 
and obligations of the consumers and the entrepreneurs (Article 4 - 7) 

3.  Prohibited activities: reflecting claims for the entrepreneurs to product 
and trade the proper distributable goods that fulfill the standard 
requirements, information (label, advertisement), standard clause, 
selling techniques, and after sale facility (Article 8 - 18)  

4.  Entrepreneur’s responsibility: as an ethical and moral reference for the 
entrepreneur to be responsible in giving redress of damages, libels, 
and/or consumer redress from consuming goods/services. (Article 19 - 
28) 

5.  The social enforcement and supervision: as a reference for the 
government responsibility in coordinating, conducting, enforcing, and 
supervising the consumer protection (Article 29 - 30) 

6. Organization: it is needed as a mediator and government’s partner in 
developing consumer protection efforts (Article 31 - 58) 

7.  Investigation and sanction: as the law enforcement efforts for violator 
(Article 59 - 63) 

Consumer Protection Act 1999, also stated concerning Consumer 
Protection Rights, namely: 
1.  Rights to comfort, safety, security in goods and services consumption  
2. Right to choose of goods and/or services, and to get the goods or 

services appropriate with the promises previously. 
3.  Right to be informed, truth, clear, honest about goods and services that 

purchased 
4.  Right to be heard the opinions and complaints of goods and services  
5.  Right to get assistance (advocacy)  
6.  Right to educate  
7.  Right to correct, honestly  and non-discriminate treatment and service 
8.  Right to get compensation, if the goods or services that accepted did 

not appropriate with the agreement or not appropriate with the 
promised condition. 

As described above, e-commerce transactions, raises several legal 
issues related to consumer protection, namely: 
1. Standard Contract 

Article 1320 Civil Code states that the validity of a treaty 
requirement that the agreement of the parties, the ability to make an 
appointment, a particular case and a legitimate reason can be applied to 
determine the validity of electronic purchase and sale agreement. It is 
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mean that basically all contracts include e-commerce contract must 
underlying on this requirements. 

Understanding of standard clauses in Consumer Protection Act 
1999, contained in Article 1 points 10, says so: “Standard clauses are any 
rules or terms and conditions that have been prepared, and the first set 
unilaterally by the businessmen who poured in a document and / or a 
binding agreement and must be fulfilled by the consumer”. 

Setting the standard clause is a consequence of policy efforts to 
empower consumers in a balanced condition, the condition where there is 
a contractual relationship between producers and consumers in the 
principle of freedom of contract.27 

In e-commerce, consumers, for various reasons and under certain 
conditions will receive, or simply sign the agreement that contains 
standard clauses. Consumer's position is relatively lower than producer, it 
will be abused or taken advantage of the situation. Article 18 Consumer 
Protection Act 1999 prohibits the inclusion of standard clauses in 
documents or agreement. This section prohibits such practices when it 
comes to eight things, namely: 
a.  Business actors in offering goods and / or services intended for 

trading was forbidden to make or to include standard clauses in each 
document and / or agreement if: 
1)  declare transfer business actors responsibilities 
2)  stated that the business actors has the right to refuse of re-

purchased consumer goods,  
3)  stated, that business actors has the right to refuse transfer back 

the money paid for the goods and / or services purchased by 
consumers;  

4)  states, the authorization of the consumer to business actors, 
either directly or indirectly to make any unilateral action, which 
related to goods purchased by consumers in installments; e. set 
about proving the loss of use of goods or use services purchased 
by consumers; 

5)  gives principals the right to attempt to reduce benefits or reduce 
services consumer assets which became the subject of buying 
and selling services;  

6)  consumer states to regulatory submission in the form of new 
rules, additional, secondary and / or changes made unilaterally 
advanced by business actors in the use of services that 
consumers buy;  

                                                            
27 Freedom of contract is when the parties making agreements which are in a 

situation and conditions, are free to choose his will in the concept or in an agreement 
formula. Free interpreted as not in a state of forced and compelled, for all those who are 
doing the agreement. This means also that each party understands the agreement and 
understand the contents of the agreement. 
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7)  states that empowers the consumer business to the imposition of 
liability rights, liens, or rights to operate the equipment purchased 
by consumers in installments.  

b.  Business actors shall be prohibited located the standard clauses in 
difficult position hat caused difficult to read and understand. 

The transfer of responsibility by business actors in e-commerce is 
very easy to do, since the beginning of the consumer is confronted with a 
merchant that is not clear. So, if anything goes wrong, will be easy for 
merchants to avoid, or shifting blame to other parties. For business actors 
who violate the provisions of Article 18, threatened with criminal penalties, 
a maximum of five years imprisonment, or a maximum criminal fine of 2 
billion. These provisions provided for in Article 62 paragraph 1.28   

Furthermore the responsibilities of business actor toward consumer 
stated in article 19 of Consumer Protection Act: 
a.  Business actors accountable, provide compensation for damage, 

pollution, and consumer losses due to consumption of goods and or 
services produced or traded.  

b.  The compensation referred to in paragraph (1) can be refund or 
replacement goods and / or services similar or equal value, or 
medical care and / or the provision of compensation in accordance 
with the provisions of the applicable legislation.  

c.  Providing compensation implemented within a period of 7 (seven) 
days after the date of the transaction.  

d.  Provision compensation referred to in paragraph (1) and paragraph 
(2), not eliminate the possibility of criminal charges based on further 
evidence of the existence of an error element.  

e.  The provisions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) does 
not apply, if business actors can prove that the error was a mistake of 
consumers. 

Related to Honest information, Consumer Protection Act Regulate 
about that in Article 9: Prohibition to offered, promote, or advertise of 
goods and service with mislead or untruth information. Article 13: 
Prohibition to offered, promoted, or to advertised with prize promises, in 
fact there are no intent to distribute the prize to the customer. 

Beside, Consumer Protection Act 1999, in 2008 Indonesia 
Government issued Act about Information and Electronic Transaction ( 
IET Act) Number 11/2008, even not completely and specifically arranged 
about consumer protection in e-commerce, but there are several articles 
that can be legal bases to solved legal problems related to consumer 
protections in e-commerce. 
For electronic transaction IET Act 2008, stated in: 
                                                            

28 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
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Article 17 sub articles (2): 
Parties that conduct Electronic Transactions as intended by section 
(1) must be in good faith in making interaction and/or exchange of  
Electronic Information and/or Electronic  Records during the 
transactions 

Article 18 : 
(1) Electronic Transactions that are stated in Electronic Contracts 
shall bind on parties 

Article 19: 
Parties that conduct Electronic Transactions must adopt agreed-on 
Electronic  systems29 

Article 20: 
Unless provided otherwise by parties, Electronic Transactions shall 
occur at the time the transaction offers sent by Senders/Originators 
have been received and accepted by Recipients/Addressees. 

Based on those articles, we know that electronic transaction 
happened (or enter into force) when the parties agreed when the 
transaction offers sent by Senders/Originators have been received and 
accepted by Recipients/Addressees. And the transaction based on the 
good faith principles.  Electronic contracts in electronic transaction, should 
have the same legal force with conventional contracts. Therefore, the 
electronic contract must also be binding on the parties as provided in 
Article 18 paragraph (1). But, this Act not completely arranged about e-
commerce transaction contract, and not describe the forms of 
infringement related to electronic-contract. 
 
2.  Digital Signature 

In IET Act 2008 article 1 point (12) describe digital signature as 
“Electronic signature” means a signature that contains Electronic 
Information that is attached to, associated or linked with other Electronic 
Information that is used for means of verification and authentication. 
Article 5: 

(1) Electronic Information and/or Electronic Records and/or the 
printouts thereof shall be lawful means of proof. 

Article 12: 
(1) Any Person involved in electronic signing is required to provide 
security of  electronic Signatures he/she uses; 

With the increased electronic activity, then the verification tool that 
can be used by law should also include information, or electronic 
documents to facilitate the implementation of the law. Also printouts of 
documents or information, must also be used as valid evidence in law. To 
facilitate the implementation of the use of electronic evidence (either in 

                                                            
29 Elucidation of Article 19:“Agreed-on” in this article shall also include agreements 

with respect to procedures contained in such Electronic Systems. 
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electronic or print), then the electronic evidence may be cited as the 
expansion of legal evidence, in accordance with applicable procedural law 
in Indonesia. New electronic information can be declared invalid, if using 
the electronic system in accordance with applicable regulations in 
Indonesia. An electronic evidence can have the force of law, if the 
information can be guaranteed its integrity, accountable, accessible, and 
can be displayed, so that explains a situation. The person who filed an 
electronic evidence, should be able to show that the information had come 
from a reliable electronic systems 
 
3. Dispute Settlement  

Consumer Protection Act 1999, divided consumer dispute 
settlement into two categories, such as: 
a. Non-Litigation (Out of Court) 

This mechanism also divided into two categories: 
1) Peaceful settlement of disputes by the parties themselves 

This alternative of dispute settlement is stated in Article 43 (2) 
Consumer Protection Act 1999. This article provide the possibility 
that the parties can solved their dispute by their own choice, with 
no necessary involved the court, as long as not conflict with the 
regulations. Even in elucidation of that articles describe that every 
stage of consumer dispute settlement is applied peaceful 
settlement between the parties.  

2) Dispute Settlement through Board of Consumer Dispute 
Settlement30 
The government formed a new entity, namely the consumer 
dispute resolution body, to resolve consumer disputes out of 
court. Each consumer, who feels harmed by business actors, can 
complain to the BPSK. Complaints can be made in written or oral 
form. Settlement of disputes in BPSK held to reach agreement on 
the form and amount of damages, and / or on specific measures 
to ensure no repeat of the losses suffered by consumers. In 
principle settlement of consumer disputes, sought can be done 
peacefully, so as to satisfy the parties in dispute (win-win 
Solution).31 Dispute settlement procedures by BPSK regulated in 
the Law No 8/1999 jo Kepmenperindag (Decree of Minister of 
Trade and IndustryNo.350/MPP/12/2001 on Duties and Authority 
of  BPSK). 

  

                                                            
30 In Indonesia known as Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
31 Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen:Ditinjau 

Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm.100. 
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b. Litigation32  
When the peace efforts have failed to reach an agreement, or the 
parties do not want to take the alternative of peace, then the parties 
can take their disputes through a court settlement, by the way:  
a. Filing of a civil lawsuit (conventional civil lawsuits, class action, 

legal standing, the lawsuit by the government, or related 
institutions) 

b. Settlement of consumer disputes in criminal  
c. Settlement of consumer disputes, through the instruments of state 

administrative law, and through legal mechanisms to test the legal 
material. 

Beside in the Consumer Protection Act, how to setlle the consumer 
cases related to e-commerce, also can based on Information and 
Electronic Transaction Act 2008 Article 38 and 39. 
Article 38: 

(1) Any Person may institute actions against parties that provide 
Electronic Systems and/or using Information Technology to his/her 
detriment. 
(2) The public in  accordance with provisions of  laws and regulations 
may bring class action lawsuits against parties that provide Electronic 
Systems and/or using Information Technology to the public detriment. 

Article 39: 
(1) Civil actions shall be instituted in accordance with provisions of 
laws and regulations. 
(2) In addition to resolution by civil actions as intended by section (1) 
parties may resolve disputes through arbitration or other alternative 
dispute resolution institutions in accordance with provisions of Laws 
and Regulations. 

Thus, people who suffer from illegal acts of others may file a civil 
lawsuit against the person. Claims may be filed in representation. Civil 
suits are made in accordance with the laws and regulations in force. 
Dispute resolution can also be solved by the method of alternative dispute 
resolution or arbitration. 
 
E. CONCLUSION 
1. Consumers have a weak bargaining position compared with the 

business. with the development of the way transactions via the Internet 
(e-commerce), the carrying of vulnerability for the consumer's position. 
This is because still questioned about the legal bases of applications of 
standards contract in e-commerce, digital signature, and the dispute 
settlement mechanism. 

2. In Indonesia itself, in general it has no rules regarding consumer 
protection law (Law No.8/1999) and of electronic transactions in Law 

                                                            
32  Ibid, hlm.126. 
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no.11/2008. But both this Act specifically regulates on all legal issues 
that were born from an e-commerce transactions. Thus, this resulted in 
the absence of a clear mechanism for consumer protection and dispute 
resolution in e-commerce. 

3. In Indonesia, the problem of e-commerce are rarely published in the 
media information. This is because, do not have a problem or, in fact 
many problems, just because there is no  legal instruments, so there is 
no legal process relating to consumer disputes in e-commerce. Based 
on this, the Indonesian government should immediately create and 
design a special law relating to e-commerce crime and how efforts to 
protect consumers in e-commerce. 
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Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Badan 
Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Di Perusahaan 
Rokok Bayi Kembar Di Sumberpucung Malang) 

Hudriyah Mundzir 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia senantiasa mengalami 
perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi itu dipengaruhi 
oleh banyak hal. Salah satu di antaranya adalah adanya upaya-upaya 
yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia yaitu perusahaan-
perusahaan di Indonesia untuk mengelola perusahaan secara sehat dan 
mempu meningkatkan kinerja perusahaan. Di satu sisi perusahaan-
perusahaan di Indonesia harus mampu menghadapi era globalisasi dan 
mengikuti perkembangan ekonomi gobal dan pasar dunia yang semakin 
kompetitif. 

Proses pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menempatkan 
perusahaan sebagai salah satu bagian dari kehidupan ekonomi 
masyarakat modern. Dikatakan perusahaan sebagai salah satu bagian 
dari kehidupan ekonomi masyarakat modern, karena perusahaan di 
Indonesia adalah salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perusahaan, manusia dapat 
melakukan suatu usaha di dalamnya yang kemudian atas hasil usahanya 
dia akan mendapatkan imbalan berupa gaji (salary). 

Ditinjau dari aspek ekonomi, perusahaan dapat dikategorikan 
sebagai lembaga yang bertugas memprodusir dan mendistribusikan 
barang dan jasa ekonomi secara efisien. Sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.1 Menurut 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, 
perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta 
berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh 

                                                            
1 Wijaya Albert, “Dampak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan 

Sosial dan Politik di Indonesia”, Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. XXII. Nomor 
4 Desember 1979, hlm. 16. 

8
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keuntungan atau laba.2 Dengan kata lain perusahaan dapat diartikan 
sebagai seluruh kegiatan dalam bidang industri baik jasa maupun barang 
termasuk distribusinya, meliputi perdagangan dan lain sebagainya, yang 
diselenggarakan oleh suatu badan usaha atau perorangan.3 Yang 
dimaksud dengan kegiatan dalam pengertian perusahaan ini adalah 
merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka 
menjalankan perusahaannya, yang dilakukan secara terus menerus, 
terang-terangan, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, 
yang kemudian keuntungan ini dapat dimiliki secara pribadi ataupun 
perorangan. 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya terdapat unsur-unsur 
yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah bahwa perusahaan itu 
harus dijalankan/diselenggarakan secara terang-terangan, yang dimaksud 
dengan terang-terangan ini adalah bahwa perusahaan itu dijalankan tidak 
secara sembunyi-sembunyi, diketahui oleh umum dan ditujukan kepada 
umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh 
masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-
undang dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Unsur 
yang kedua adalah perusahaan tersebut dijalankan secara terus 
menerus. Yang dimaksud dengan terus menerus disini adalah bahwa 
perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak terputus-putus, tidak 
secara insidental, tidak sebagai sambilan, dan bersifat untuk jangka waktu 
yang lama. Unsur yang terakhir adalah perusahaan itu bertujuan untuk 
mencari keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Menurut 
Molengraaf dan Polak keuntungan disini menunjukkan nilai lebih (hasil) 
yang diperoleh dari modal yang dijalankan.4 

Perusahaan mempunyai berbagai macam bentuk usaha, yaitu 
bentuk usaha tidak berbadan hukum dan bentuk usaha berbadan hukum. 
Klasifikasi ini ditinjau dari bentuk hukumnya. Perusahaan tidak berbadan 
hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan 
persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan berbadan 
hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu Perseroan Terbatas 
(PT) dan ada pula yang dimiliki oleh Negara, yaitu Perusahaan Umum 
(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dilihat dari kriteria jumlah 
pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan 
dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan 
dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan persekutuan didirikan 
dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam 
satu persekutuan (maatschap, partnership). Dilihat dari status pemiliknya, 
perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan 
negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, 

                                                            
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 
3 Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan:Pengawasan Umum 

Terhadap Perusahaan di Indonesia, andar Maju, Bandung, hlm. 14. 
4 CST. Kansil, dan Christine ST, Kansil, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek 

Dalam Hukum Ekonomi) bagian 2, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 8. 
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sedangkan perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh Negara dan 
lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).5 

Menghadapi era globalisasi dimana persaingan pasar yang 
semakin tinggi, pihak pemerintah sendiri telah melakukan persiapan-
persiapan dalam menghadapinya. Yang dilakukan dengan meningkatkan 
dan mengefektifkan kinerja Badan Usaha Milik Negara. Upaya-upaya 
yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuka kemungkinan dapat 
diikutsertakannya pihak swasta dalam Badan Usaha Milik Negara 
tersebut ataupun memberi kesempatan pada Badan Usaha Milik Negara 
untuk mengembangkan usahanya dengan mendirikan anak perusahaan 
atau melakukan kerjasama dengan pihak lain. Badan Usaha Milik Negara, 
yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:6 
1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah 

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu 
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang 
tujuan utamanya mengejar keuntungan.  

2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN 
yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, 
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.  

Kenyataannya perusahaan dalam kehidupan ekonomi Indonesia 
mempunyai fungsi dan peranan yang sangat berpengaruh pada pemba-
ngunan ekonomi di Indonesia. Perusahaan dapat berfungsi sebagai 
sumber pendapatan Negara dan juga merupakan sumber pendapatan 
masyarakat. Dikatakan perusahaan sebagai sumber pendapatan Negara, 
karena dengan adanya sebuah produk yang berupa barang dan atau jasa 
maka sebuah perusahaan berkewajiban untuk memberikan sebagian 
hasilnya kepada Negara yang berupa pajak. Sedangkan perusahaan 
dikatakan sumber pendapatan masyarakat, karena dalam menjalankan 
kegiatannya perusahaan tentu saja membutuhkan tenaga kerja. Sehingga 
dengan adanya perusahaan, masyarakat dapat memperoleh pendapatan 
yang tentu saja akan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. 

                                                            
5 Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 45. 
6 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 



128 Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance  ...

128 
 

Dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perusahaan negara atau 
badan usaha dengan bentuk apapun akan mengalami hambatan-
hambatan. Misalnya perbuatan curang yang dilakukan oleh pekerja, 
kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha, kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap usaha-usaha kecil, dan lain sebagainya. 
Di samping itu perusahaan-perusahaan di Indonesia juga rentan terhadap 
gejolak perekonomian. Dan salah satu penyebab kerentanan tersebut 
adalah lemahnya penerapan prinsip good corporate governance7, yang 
disingkat dengan GCG. Penerapan prinsip-prinsip good corporate 
governance dalam sebuah perusahaan dirasa penting. 

Pentingnya penerapan prinsip good corporate governance 
berdasarkan pada lima alasan, yaitu: pertama, prinsip-prinsip good 
corporate governance merupakan fenomena yang hadir dengan tujuan 
awal agar perusahaan dapat dipertanggungjawabkan di depan para 
pemegang saham perusahaan publik, seperti juga audit kerja pasar untuk 
mengkontrol perusahaan. Kedua, perusahaan adalah merupakan bagian 
dari perubahan hukum di bidang perekonomian. Ketiga, penerapan 
prinsip good corporate governance terkadang melahirkan masalah bagi 
pekerja/buruh ataupun pengusaha di sebuah perusahaan perseroan 
(persero) yang mendesak untuk diselesaikan. Keempat, pentingnya 
pengaturan penerapan prinsip good corporate governance. Kelima 
perlunya mengetahui penerapan prinsip good corporate governance di 
sebuah perusahaan.8 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Organski, bahwa bangsa yang 
baru merdeka akan melaksanakan pembangunan melalui tiga tahap satu 
persatu yaitu unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan sosial.9 Pada 
tahap industrialisasi yang ditandai dengan akumulasi modal dan 
pertumbuhan ekonomi dimana hukum berpihak pada kaum industrialis, 
prinsip good corporate governance lahir untuk menjawab kebutuhan 
industrialisasi. 

Mengacu pada pendapat di atas, dapat kita tinjau bahwa seringkali 
penerapan prinsip good corporate governance mulai diperhatikan pada 
saat negara memasuki tahap negara kesejahteraan. Tahap negara 
kesejahteraan biasanya dimasuki oleh negara setelah melalui tahap 
unifikasi dan industrialisasi terlebih dahulu. Indonesia tidak mengalami 
satu persatu tahapan tersebut sebagaimana yang dialami negara lain, 
contohnya Amerika dan Jepang yang memakan waktu ratusan tahun. 
Indonesia mengalami ketiga tahapan tersebut secara bersamaan. Pada 

                                                            
7  Bismar Nasution, “Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance”, 

Jurnal Hukum Bisnis volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, hlm. 5-7. 
8 Yulia Fitri Rahmasari, 2006, “Implikasi Aturan Perjanjian Kerja Paruh Waktu 

(PKWT) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Terhadap Perlindungan Pekerja/Buruh”, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas 
Indonesia, hlm. 1-2. 

9 Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen kemungkinan Penerapan 
Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11. 
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saat yang sama melakukan unifikasi terhadap peraturan hukumnya, juga 
mengalami industrialisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman.10 

Contoh implementasi GCG yang buruk relatif banyak dijumpai di 
Indonesia, baik organisasi swasta maupun pemerintahan. Dari kalangan 
swasta beberapa waktu lalu kita pernah dihebohkan peristiwa penipuan 
penarikan dana masyarakat oleh oleh PT. QSAR, PT. Banyumas Mulia 
Abadi (BMA) dan PT. Bank PIKO dengan praktek insider trading. Bahkan 
hampir di seluruh jenis organisasi banyak praktek yang tidak jujur seperti 
ditemukannya pemalsuan obat, jamu, pupuk, biibit, oli dan uang  yang 
masih tetap terjadi sampai sekarang. Dari kalangan organisasi 
kepemerintahan tidak kalah seru, diantaranya Gubernur Aceh Ir. Abdullah 
Puteh yang diputus pengadilan masuk penjara. Menteri Agama Depag RI 
SAHAM (Sahid Agil Al Munawar) juga bermasalah. Bupati Kutai 
Kartanegara Saukani HR juga sudah divonis 8 tahun11. 

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar good corporate 
governance sebenarnya merupakan esensi yang sangat mendasar, dan 
kiranya perlu diperhatikan kembali. Hal ini berkaitan dengan 
kerelevansian antara hal-hal yang melatarbelakangi prinsip tersebut 
dengan kondisi yang terjadi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip 
tersebut, diharapkan pemahaman tidak hanya diterapkan pada 
pemerintah selaku pembuat kebijakan, melainkan pula terhadap para 
pelaku usaha yang juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam 
menerapkan kebijakan pemerintah tersebut. 

Mengenai pengaturan tentang prinsip good corporate governance 
telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia yang berupa Keputusan 
menteri, yaitu Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman 
Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-
PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek 
Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero), 
yang terdiri dari prinsip transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.12 

Sedangkan di dunia internasional ada Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) yang mempunyai prinsip-prinsip 
yang berkenaan dengan good corporate governance. Prinsip tersebut 
mencakup 5 (lima) bidang utama: pertama, hak para pedagang saham 
(shareholders); kedua, perlindungan; ketiga, pengungkapan (disclosure) 
yang akurat dan tepat; keempat, transparansi sehubungan dengan 
struktur dan operasi korporasi; tanggung jawab dewan (maksudnya 
Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan, pemegang 
saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Atau secara 
ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai bentuk 
                                                            

10 Ibid., hlm. 3. 
11 Siswoyo Haryono, Good Corporate Governance (GCG) Bagi PNS, 

http://sys07.wordpress.com, diakses pada tanggal 6 Januari 2008. 
12 Pasal 5 Keputusan Mentri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 
2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan 
Perseroan (Persero).  
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perlakuan yang setara (equitable treatment atau fairness), transparansi 
(transparency), akuntabilitas (accountability), dan responsibilitas 
(responsibility).13 

Penerapan prinsip good corporate governance tersebut diharapkan 
mampu memberikan langkah strategis pada perusahaan. Dan adanya 
keyakinan bahwa prinsip good corporate governance adalah merupakan 
salah satu faktor yang dapat menumbuhkembangkan perusahaan. 
Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam penerapannya masih 
banyak hambatan yang ditemui. Pemerintah Indonesia mengatur prinsip 
good corporate governance hanya diperuntukkan bagi organisasi usaha 
atau badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Karena 
Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai salah satu pilar pembangunan 
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagian menimbang 
huruf c. Dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 
menyatakan bahwa pengembangan dunia usaha dituntut untuk sesuai 
dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate 
governance.  

Agar dapat dibangun sistem GCG, perlu dibuat perangkat 
infrastruktur yang kuat terdiri dari peranan negara yang kuat, dunia usaha 
dan masyarakat. Negara berperan menciptakan tatanan perundangan, 
dunia usaha melaksanakan kegiatan ekonomi dan masyarakat melakukan 
kontrol. Sedangkan ciri-ciri GCG adalah trasparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, keadilan dan check and 
balances dan prinsip yang paling penting diantara prinsip-prinsip tersebut 
adalah prinsip transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. 

Sementara pihak swasta maupun pemerintah banyak yang sukses 
menerapkan prinsip-prinsip GCG. Sebut saja Sampoerna Foundation 
dengan program beasiswa, PT. Conoco Philip dengan pelatihan komputer 
bagi guru-guru di Sumsel, PT PUSRI dengan pemberdayaan UKM dll. 
Konsep ini disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk 
kalangan pemerintah, adanya layanan internet gratis hot spot seperti yang 
diselenggarakan Pemkot Surabaya. Mungkin Pemda MUBA telah berhasil 
menerapkan sekolah gratis juga karena penerapan GCG.14 

Di Indonesia tidak hanya PT saja yang merupakan pelaku ekonomi. 
Melainkan badan usaha yang bukan merupakan badan hukumpun juga 
memegang peranan penting dalam dunia usaha, seperti perusahaan 
perseorangan. Sedangkan perusahaan perseorangan belum ada penga-
turannya dalam undang-undang. Sehingga pengaturannya berkembang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha. Perusahaan 
perseorangan adalah perusahaan yang tidak memiliki akta pendirian, dan 
hanya memiliki izin usaha. Meskipun belum ada pengaturan tentang 
                                                            

13 Editorial Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, hlm. 4. 
14 Siswoyo Haryono, Good Corporate Governance (GCG) Bagi PNS, 

http://sys07.wordpress.com, diakses pada tanggal 6 Januari 2008. 
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perusahaan perseorangan, tidak berarti perusahaan perseorangan tidak 
memiliki aturan. Perusahaan perseorangan sebagai salah satu bentuk 
usaha dapat menerapkan prinsip good corporate governance dalam 
menjalankan usahanya. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak 
ada yang mengatur penerapan prinsip good corporate governance pada 
perusahaan perseorangan. 

Jenis usaha yang sering menggunakan bentuk perusahaan 
perseorangan adalah usaha rokok. Banyak perusahaan rokok yang 
merupakan perusahaan perseorangan. Meski demikian tidak dapat 
dipungkiri bahwa banyak andil yang diberikan oleh perusahaan rokok 
tersebut dalam meningkatkan kehidupan perekonomian di Indonesia. 
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan rokok harus 
mampu mengelola perusahaan secara sehat dan meningkatkan kinerja 
perusahaannya. Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang sehat dan 
peningkatan kinerja perusahaan penting sekali untuk diterapkannya 
prinsip good corporate governance. 

Adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia 
adalah merupakan salah satu negara yang kualitas governance-nya buruk 
baik di sektor privat maupun publik. Berbagai macam cara dilakukan 
untuk memperbaiki kualitas tersebut. Mulai dari reformasi perundang-
undangan, reformasi birokrasi, sosialisasi penerapan prinsip good 
corporate governance sampai dengan pendirian berbagai institusi untuk 
mendukung penerapan prinsip good corporate governance baik yang 
difasilitasi oleh pemerintah maupun institusi-institusi yang diprakarsai oleh 
masyarakat.15 

Dalam penerapan prinsip good corporate governance, perusahaan 
banyak menemui hambatan. Sehingga penerapan prinsip tersebut tidak 
berjalan maksimal. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam 
penerapan prinsip good corporate governance, penulis melakukan 
penelitian pada perusahaan rokok di Malang. Dengan mengetahui 
hambatan dalam penerapan prinsip good corporate governance, penulis 
memberikan solusi alternatif yang diharapkan dapat dijadikan sebuah 
sumbangsih bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi perusahaan-
perusahaan yang berstatus tidak berbadan hukum yang berada di kota 
Malang. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka 
prinsip good corporate governance yang dijadikan acuan adalah prinsip 
good corporate governance yang terdapat dalam Keputusan Menteri 
Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha 
Milik Negara Nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 
tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam 
Perusahaan Perseroan (Persero), yang terdiri dari prinsip transparansi, 
kemandirian dan akuntabilitas. 

                                                            
15 Reka Dewantara, 2007, “Rekonstruksi Prinsip Good Corporate Governance Pada 

Bank Umum di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)”, Tesis Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5. 
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Dengan berdasarkan pada uraian di atas, penulis mengambil judul 
“PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA 
BADAN USAHA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM (Studi di Perusahaan 
Rokok Bayi Kembar di Sumberpucung Malang)”. Berbagai permasalahan 
dalam penerapan prinsip good corporate governance memerlukan adanya 
solusi alternatif untuk memaksimalkan penerapan prinsip good corporate 
governance tersebut. Sehingga penulis menawarkan sebuah solusi 
alternatif untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ditemui dalam 
penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan. 

2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis 

merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana bentuk penerapan prinsip good corporate governance 

pada perusahaan rokok (yang berstatus tidak berbadan hukum) di 
Malang?. 

b. Hambatan apa saja yang ada ketika prinsip good corporate 
governance diterapkan pada perusahaan rokok (yang berstatus tidak 
berbadan hukum) di Malang? 

 
3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang disampaikan di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji penerapan prinsip 

good corporate governance pada perusahaan rokok yang berstatus 
tidak berbadan hukum. 

b. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji hambatan yang 
dialami dalam penerapan prinsip good corporate governance pada 
perusahaan rokok yang berstatus tidak berbadan hukum. 

 
4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 
berikut: 
a. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis yang hendak dicapai adalah dapat memberikan 
sumbangan penelitian dalam mengembangkan Ilmu Hukum khususnya 
Hukum Perusahaan terutama masalah penerapan prinsip-prinsip good
corporate governance pada perusahaan, khususnya pada perusahaan 
rokok yang berstatus tidak berbadan hukum. 

b. Secara Praktis 
1) Bagi penulis untuk menambah wawasan intelektual, kemampuan 

penalaran, serta kemampuan pemahaman penulis tentang 
penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada 
perusahaan rokok yang berstatus tidak berbadan hukum. 
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2) Bagi mahasiswa sebagai bahan pengetahuan dan untuk 
meningkatkan cakrawala berpikir tentang penerapan prinsip-prinsip 
good corporate governance pada perusahaan rokok yang berstatus 
tidak berbadan hukum. 

3) Bagi perusahaan rokok untuk menjelaskan pentingnya penerapan 
prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan rokok 
dan merupakan sumbangan pemikiran bagi perusahaan rokok 
dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan rokok 
sehingga meningkatkan kualitas produk. 

 
5. Definisi Operasinal Variabel 

Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa definisi konseptual 
sebagai pedoman, yaitu: 
a. Penerapan adalah pelaksanaan 
b. Bentuk adalah pola 
c. Hambatan adalah segala sesuatu yang memperlambat. 
d. Prinsip good corporate governance adalah prinsip korporasi yang 

sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang 
dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan 
dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 

e. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas 
hukum diakui sebagai subyek hukum yang mandiri, misalnya 
perseroan terbatas, yayasan, lembaga dan lain sebagainya. 

f. Badan Usaha Non Badan Hukum adalah badan usaha yang 
mempunyai karakteristik dan kemampuan bertindak sebagaimana 
layaknya sebuah subyek hukum mandiri. 

g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja 
serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba. 

h. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses 
dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan 
relevan mengenai perusahaan. 

i. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh/ 
tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. 

j. Akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki perusahaan. 
 
 

B. KERANGKA DASAR TEORI (TEORI HUKUM YANG RELEVAN) 

1. Teori Celah Menurut Hans Kelsen 
Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teori celah. Teori celah memainkan peran dalam 
teknik legislasi modern. Yang menyatakan bahwa “Hukum bisa diterapkan 
pada semua persoalan hukum yang ia atur baik secara eksplisit maupun 
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dengan interpretasi. Jika tidak ada ketentuan yang terkandung di dalam 
hukum itu, hakim harus memutuskan berdasarkan tradisi dan, bila ini juga 
tidak ada, berdasarkan aturan yang akan ia buat bila ia merupakan 
seorang legislator”.16 Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang 
bahwa banyak perusahaan rokok yang merupakan perusahaan perseo-
rangan, dan belum ada pengaturan hukum tentang penerapan prinsip 
good corporate governance pada perusahaan perseorangan. Jadi dengan 
mengacu pada teori celah, penulis mencoba mengkaji kerelevanan antara 
prinsip good corporate governance dengan penerapannya pada 
perusahaan rokok yang berstatus tidak berbadan hukum. 

 
2. Teori Hukum Menurut Lawrence Friedmann 

Dalam pembahasan mengenai penerapan prinsip good corporate 
governance dan hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip good 
corporate governance pada perusahaan non badan hukum, penulis 
mengkaitkannya dengan teori sistem hukum, teori perubahan hukum, 
teori karakteristik hukum. Penggunaan teori sistem hukum (Legal System) 
karena penulis berpendapat bahwa prinsip good corporate governance 
merupakan elemen substansi  dalam sistem hukum. Mengenai sistem 
hukum, Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga 
elemen yaitu elemen struktur (structure), substansi (substance), dan 
budaya (culture) hukum. Penelitian ini menekankan pada budaya hukum. 
Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang 
dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, pandangan cara berpikir, dan 
bertingkah laku yang kesemuanya dapat membentuk kekuatan sosial 
yang bergerak dengan cara tersendiri mendekati (mentaati) hukum atau 
sebaliknya bergerak menjauhi (melanggar hukum). Substansi hukum 
meliputi hukum primer yang mengatur tingkah laku dan hukum sekunder 
yang meliputi tentang bagimana memberlakukan dan memaksakan 
hukum primer. Struktur hukum adalah merupakan landasan dan unsur 
nyata dari suatu system hukum. Struktur hukum dapat juga dikatakan 
sebagai kerangka yang permanent atau kerangka yang melembaga 
dalam sistem hukum.17 Prinsip good corporate governance yang terdapat 
dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang disebut 
dengan substansi hukum. 

Penggunaan teori perubahan hukum karena penulis berpendapat 
bahwa prinsip good corporate governance mengalami perubahan. 
Perubahan-perubahan dalam penerapan prinsip good corporate 
governance adalah merupakan upaya penyesuaian dengan kondisi 
empiris suatu bentuk hukum perusahaan. Sebagaimana dikatakan 
Friedman, bahwa substansi hukum selalu mengalami perubahan melalui 

                                                            
16 Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, Penerbit Nusamedia dan Penerbit 

Nuansa, Bandung, hlm. 271. 
17 W. Friedmann dalam buku Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, hlm. 38. 
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empat jenis tipe perubahan (point of impact).18 Keempat jenis perubahan 
tersebut adalah, pertama perubahan yang berasal dari luar sistem hukum, 
yaitu masyarakat, namun dampaknya hanya berakhir pada perubahan 
sistem hukum itu sendiri. Kedua, perubahan yang berasal dari luar, yaitu 
dari masyarakat dan membawa dampak pada perubahan masyarakat. 
Ketiga, perubahan dari dalam sistem hukum itu sendiri, namun hanya 
berdampak secara internal hukum. Keempat perubahan dari dalam 
hukum dan berdampak keluar atau ke masyarakat. Perubahan hukum 
sebagaimana digambarkan oleh Friedman pada dasarnya akan 
melahirkan karakteristik hukum dipandang dari posisi dan hubungannya 
dengan masyarakat, yaitu substansi hukum yang represif, otonom, dan 
responsif.19 

 
3. Teori Kepemilikan (Proprietary Theory)

Karena fokus penelitian ini adalah perusahaan perseorangan, yang 
diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh individu tertentu, maka 
penulis menggunakan teori kepemilikan (Proprietary Theory). Teori ini 
memiliki asumsi bahwa pemilik (proprietor) dan perusahaan adalah 
identik. Proprietor dipandang sebagai pusat keseluruhan aktifitas yang 
memiliki sekaligus harta serta kewajiban perusahaan20. Dalam teori ini 
pemilik sepenuhnya menguasai seluruh aktiva perusahaan. Setian 
penambahan perolehan perusahaan berarti menambah kekayaan pemilik 
dan setiap biaya yang dikeluarkan berarti mengurangi kekayaan 
pemiliknya. Penghasilan bersih (net income) merupakan penambahan 
kesejahteraan proprietor yang harus ditambahkan secara langsung dalam 
kepemilikan perusahaan. Kerugian, bunga utang, dan beban pajak 
dianggap sebagai biaya yang dibebankan langsung kepada pemilik. 
 
C. KAJIAN PUSTAKA 

1.TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 
a. Pengertian Perusahaan Menurut Hukum Perusahaan 

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan 
(UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha 
yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, 
dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara 
Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba"21. 

                                                            
18 W. Friedmann, 1959, Law in a Changing Society, Stevens&Sons Limited, London, 

hlm. 269-270. 
19 Satya Arinanto, 2004Kumpulan Tulisan Politik Hukum 2 “Philipe Nonet and Philip 

Selznick, Law and Society in Transition:Toward Responsive Law”, Universitas Indonesia, 
Jakarta, hlm. 117. 

20 Ridwan Khairandi dan Camelia Malik, 2007, Good Corporate Governance: 
Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total 
Media, Yogyakarta, hlm. 13. 

21 Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan.  
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Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum 
perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. 
Tegasnya, hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis   usaha. 
Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan 
jenis usaha disebut hukum perusahaan.22 

Yang dimaksud dengan "bentuk usaha" adalah organisasi usaha 
atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, 
yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk 
usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau enterprise. 
Organisasi atau badan usaha tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, 
baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk 
hukum perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO), 
Perusahaan Dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan perseorangan 
belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan berkembang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya 
dibuat tertulis di muka notaris. 

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah 
diatur dengan undang-undang, yaitu: 
1) Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD 
2) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 
3) Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara.  

Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan 
hukum, sedangkan Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum) 
dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah badan hukum. Perseroan 
Terbatas (PT) adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan 
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).23 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan ada tiga 
jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu: 
1) Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan 

dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan, dan bukan badan hukum. 
Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut 
bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang, dan 
perusahaan jasa. Contoh perusahaan industri adalah perusahaan 
batik, kerajinan perak, perusahaan bata. Contoh perusahaan dagang 
adalah toko swalayan, toko barang elektronik, restoran. Contoh 
perusahaan jasa adalah salon kecantikan, bengkel kendaraan 
bermotor, penjahit busana. 

                                                            
22 Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 1. 
23 Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm. 9. 
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2) Perusahaan Persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan 
swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha 
secara kerjasama. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum 
dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian yaitu 
bidang industri, dagang dan jasa.  

3) Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang 
didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara 
kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh 
Negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam 
semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai 
bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi untuk yang 
dimiliki swasta, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan 
Perseroan (Persero) untuk yang dimiliki negara. 

Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam 
perundang-undangan. Tetapi keberadaannya diakui oleh pemerintah 
dalam praktek perusahaan. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan 
identitas yang digunakan, yaitu: 
1) Nama tertentu yang dipakai sebagai nama perusahaan. 
2) Legalitas perusahaan, yaitu akta pendirian, surat ijin usaha, surat ijin 

tempat usaha (jika perlu), surat pendaftaran perusahaan. 

Yang dimaksud dengan jenis usaha adalah berbagai macam usaha 
di bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan 
dan bidang jasa. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan 
apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap 
pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang 
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 
jenis perusahaan. Dalam bahasa Inggris usaha disebut business, 
pengusaha disebut businessman. 

Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti 
hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini: 
1) dalam bidang perekonomian; 
2) dilakukan oleh pengusaha; 
3) tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh 
pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.24 

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 
tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan adalah 
setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus 
menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang 
diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikandan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
                                                            

24 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 2. 



138 Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance  ...

138 
 

 
b. Sumber Hukum Perusahaan 

Sumber hukum adalah norma dasar dari sebuah tatanan hukum25. 
Sedangkan sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang 
menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak 
tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, 
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, 
hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, 
masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai 
perusahaan. Sumber utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau 
ketentuan yang tersebar dalam:26  

1)  Perundang-undangan 
Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang 

peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga 
sekarang ini berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, seperti ketentuan 
yang terdapat dalam KUHPdt dan KUHD. Selain itu, sudah banyak 
undang-undang yang diciptakan oleh Pembuat Undang-Undang berda-
sarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkem-
bang cukup pesat hingga sekarang ini. 

Berlakunya KUHPdt terhadap semua perjanjian dapat diketahui 
berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPdt yang menyatakan bahwa 
semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada 
ketentuan umum yang termuat dalam bab kedua tentang perikatan yang 
timbul dari perjanjian bab kesatu tentang perikatan pada umumnya, kedua 
bab tersebut terdapat dalam Buku III KUHPdt yang mengatur tentang 
perikatan (verbintenis). Dengan demikian KUHPdt berkedudukan sebagai 
hukum umum (lex generalis).27 

Dalam ketentuan Pasal 1 KUHD ditentukan bahwa Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab 
undang-undang ini, sekadar dalam undang-undang ini tidak diatur secara 
khusus menyimpang. Dengan demikian, KUHD berkedudukan sebagai 
hukum khusus (lex specialis). Misalnya dalam KUHPdt diatur tentang 
pemberian kuasa (lastgiving), dalam KUHD diatur juga pemberian kuasa 
secara khusus mengenai surat berharga. Dalam hal ini ketentuan 
mengenai pemberian kuasa dalam KUHD yang diberlakukan.28 

Selain dari ketentuan yang masih berlaku di dalam KUHPdt dan 
KUHD juga sudah diundangkan banyak sekali undang-undang yang 
dibuat oleh Pembuat Undang-Undang RI yang mengatur tentang 
perusahaan antara lain mengenai: 

                                                            
25 Hans Kelsen, Op.cit, hlm. 256. 
26 Abdulkadir Muhammad, op. cit  hlm. 3. 
27 Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
28 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  
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a) badan usaha milik negara (BUMN); 
b) hak milik intelektual (hak cipta, merek, paten); 
c) pengangkutan darat, perairan, dan udara; 
d) perasuransian (kerugian, jiwa, sosial); 
e) perdagangan dalam dan luar negeri; 
f) perkoperasian dan pengusaha kecil; 
g) pasar modal dan penanaman modal 
h) hak-hak jaminan atas tanah; 
i) izin usaha dan pendaftaran perusahaan; 
j) perbankan dan lembaga pembiayaan; 
k) perseroan terbatas; 
l) dokumen perusahaan; 
m) kamar dagang dan industri (KADIN); 

2)  Kontrak Perusahaan 
Pada zaman modern ini semua perjanjian atau kontrak perusahaan 

selalu dibuat tertulis, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. 
Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama kewajiban dan hak 
serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai 
pemenuhan kewajiban dan hak, pihak-pihak juga telah sepakat untuk 
menyelesaikan secara damai. Tetapi jika tidak tercapai kesepakatan 
antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya 
melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas 
dicantumkan dalam kontrak. 

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak 
ketiga, baik rnengenai cara penyerahan barang maupun cara 
pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat 
dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, 
asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu 
dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas 
pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat 
berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya. 

Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-
undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan 
bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan 
ketentuan utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak. Tetapi jika dalam 
kontrak tidak ditentukan, maka ketentuan undang-undang yang 
diberlakukan. Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin tidak ada 
masalah mengenai ketentuan undang-undang ini. Pada kontrak yang 
bertaraf internasional mungkin timbul masalah, yaitu ketentuan undang-
undang pihak mana yang diberlakukan, di sini pihak-pihak berhadapan 
dengan masalah pilihan hukum (choice of law). 

3)  Yurisprudensi 
Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat 

diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai 
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pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Dalam yurisprudensi, kewajiban 
dan hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang 
adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara pihak-
pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan 
terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo 
Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga 
perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak terutama yang 
berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman 
modal asing di Indonesia. 

4)  Kebiasaan 
Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum 

yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan 
perjanjian tidak semua hal mengenai pemenuhan kewajiban dan hak itu 
diatur. Jika tidak ada pengaturannya, maka kebiasaan yang berlaku dan 
berkembang di kalangan para pengusaha dalam menjalankan 
perusahaan diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati. 
Masalahnya ialah apa kriterianya kebiasaan yang dapat diikuti itu. 
Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang 
memenuhi kriteria berikut ini: 
a) perbuatan yang bersifat keperdataan; 
b) mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi; 
c) tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan; 
d) diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang 

logis dan patut; 
e) menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak. 

 
 

c. Kerangka Hukum Perusahaan  

1)  Pengertian Badan Hukum 
Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UUPT) secara tegas menyatakan bahwa 
perseroan terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya 
membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, perseroan terbatas 
mempunyai karakteristik dan kemampuan bertindak sebagaimana 
layaknya sebuah subyek hukum mandiri. Akan tetapi definisi yang jelas 
dan tegas tentang badan hukum tidak ditemukan dalam UUPT maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Chidir Ali untuk 
menjawab pengertian badan hukum, perlu dipertegas "apa" yang disebut 
badan hukum dan "siapa" yang dapat disebut sebagai badan hukum. 
Pertanyaan pertama adalah persoalan teori hukum, sedangkan 
pertanyaan kedua adalah persoalan hukum positif. 

Bertitik tolak dari pengertian subyek hukum, sebagai penyandang 
hak dan kewajiban hukum, maka untuk jawaban apa yang disebut badan 
hukum Chidir Ali menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai badan 
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hukum adalah "segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan 
masyarakat yang demikan itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 
dan kewajiban hukum". Sedangkan untuk menentukan siapa yang dapat 
disebut sebagai badan hukum adalah "subyek hukum yang menurut 
hukum positif di negara tersebut dapat disebut badan hukum". Untuk 
Indonesia yang dapat disebut sebagai badan hukum antara lain adalah 
Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas; Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 
16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang 
Yayasan; Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 
tentang Perkoperasian, dan lain sebagainya.29 

Dengan demikian terlihat bahwa pengertian dan definisi badan 
hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli 
berdasarkan pada kebutuhan praktik hukum dan dunia usaha. Hal ini 
pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus 
berkembang dari waktu ke waktu. 

Dalam kepustakaan hukum Anglo-Saxon (Common Law), badan 
hukum disebut sebagai legal entity atau artificial person. 

Legal entity menurut Black's Law Dictionary adalah:  
"a body, other than a natural person, that can function legally, sue or 
be sued, and make decisions through agents" Sedangkan artificial
person menurut Black's Law Dictionary adalah "an entity, such as a 
corporation, created by law and given certain legal rights and duties of 
a human being; a being real or imaginary, who for the purpose of legal 
reasoning is treated more or less as a human being" 

Dari definisi-definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan beberapa 
pokok pengertian mengenai badan hukum, khususnya yang nanti akan 
terkait dengan pengertian perseroan terbatas sebagai badan hukum. 
Pengertian-pengertian tersebut antara lain adalah: 
a) Badan hukum sebagai subyek hukum yang mandiri, juga membawa 

konsekuensi, bahwa keberadaannya maupun ketidakberadaannya 
tidak lagi tergantung dari pendiri atau anggotanya, melainkan 
ditentukan oleh hukum. Ini berarti bahwa bila salah satu pemegang 
saham perseroan terbatas, meninggal atau mengundurkan diri, maka 
badan hukum ini tetap eksis (continuity of life). Ini berbeda dengan 
perusahaan yang bukan badan hukum, seperti firma atau CV, yang 
bila salah satu pemegang sahamnya meninggal atau mengundurkan 
diri, maka perusahaan itu harus bubar, karena merupakan 
persekutuan perorangan. 

b) Badan hukum adalah subyek hukum sebagaimana layaknya manusia 
biasa (natural person, natuurlijke persoon) yang cakap dalam 
melakukan tindakan-tindakan hukum. Dengan demikian badan hukum 
adalah subyek hukum yang mandiri, artinya ia cakap untuk melakukan 
tindakan-tindakan dengan pihak lainnya untuk dan atas namanya 

                                                            
29 Richard Burton Simatupang, Op.cit., hlm.3.  
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sendiri dan atas beban serta tanggung jawab badan hukum itu sendiri. 
Dalam pengertian ini, maka badan hukum mempunyai kapasitas legal 
standing (persona standi in judicio) di hadapan pengadilan. Untuk 
perseroan terbatas, ini mempunyai pengertian bahwa pada prinsipnya 
pemegang saham tidak turut serta dalam mengatur tindak-tanduk atau 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. 

c) Sebagai subyek hukum yang mandiri, maka dalam bidang kekayaan 
badan hukum mempunyai kekayaan atau harta yang terpisah dari para 
pendirinya. Pengertian ini mengakibatkan adanya pemisahan 
tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh badan 
hukum dan pendirinya. Dalam hal perseroan terbatas, pemegang 
saham tidak ikut bertanggung jawab untuk perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh perseroan, ini disebut sebagai asas tanggung jawab 
terbatas. Karena badan hukum bukanlah "manusia biasa", maka 
dalam melakukan tindakan atau membuat keputusan ia mela-
kukannya melalui organ-organ badan hukum tersebut (sue orbe sued, 
and make decisions through agents) yang kewenangan dan tanggung 
jawabnya diatur oleh hukum. Undang-undang perusahaan di setiap 
tradisi hukum masing-masing negara melakukan aturan-aturan yang 
mengatur tanggung jawab dan kewenangan organ-organ perseroan 
ini. 

d) Suatu entitas organisasi dibentuk menjadi badan hukum karena 
adanya suatu tujuan tertentu, sehingga pengertian "adanya tujuan 
tertentu" dalam pembentukan badan hukum seringkali menjadi bagian 
yang tak terpisahkan. Hal ini terutama dikaitkan dengan kepentingan 
atau tujuan pembentukan suatu perseroan terbatas.

2.TINJAUAN UMUM TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE

a. Pengertian Good Corporate Governance 
Sebelum membicarakan pengertian good corporate governance, 

ada satu sisi yang akan kita bahas. Dari sisi yang lain Stijn Claessen, 
Charles P. Oman, dan lain-lain melihat bahwa corporate governance 
mempunyai dua aspek:  
1) Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku para 

aktor dalam perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; 
perilaku perseroan dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. 
Indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku ini 
memberikan manfaat adalah bagaimanakah tingkat efisiensi 
perusahaan, bagaimanakah kinerja perusahaan, pertumbuhan, 
perlakuan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, 
dan lain-lain. Aspek ini disebut aspek perilaku korporasi dan 
sasarannya adalah peningkatan kinerja (performance). 

2) Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma 
yang membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum 
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perusahaan, peraturan perundang-undangan lainnya, standar dan 
norma, seperti kode etik profesi, pedoman etika korporasi, dan lain-
lain. Semua ini disebut aspek normatif dari corporate governance 
dan sasarannya adalah kepatuhan (conformance).30 

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa governance merupakan 
suatu isu yang sudah setua sejarah peradaban manusia. Begitu juga 
sejarah corporate governance, yaitu mulai dari tahun 1602 ketika VOC 
didirikan dan berkembang terus hingga saat ini. Terminologi good 
corporate governance baru marak belakangan, ketika pada tahun 1992 
Cadbury Committee dan Treadway Commision menerbitkan laporannya. 
Hal ini diikuti dengan pembentukan berbagai Code of GCG dari berbagai 
negara. OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) menerbitkan "OECD Principles of Corporate Governance" 
pertama kali pada tahun 1999 dan revisi pedoman ini telah diterbitkan 
pada tahun 2004. 

Ada banyak definisi mengenai corporate governance, definisi 
pertama dikeluarkan oleh Cadbury Committee (1992) yang menyatakan 
bahwa: "corporate governance adalah sistem untuk mengarahkan dan 
mengendalikan perseroan". Kemudian International Chamber of 
Commerce (2003) memberikan definisi bahwa: "corporate governance 
adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, 
pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan 
uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya 
tersebut. Corporate governance juga harus memastikan bahwa direksi 
bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran 
perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku". 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 
mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai berikut:31  
1) Melakukan sesuatu yang benar; 
2) Dengan cara yang benar; 
3) Pada saat yang tepat; 
4) Pada tempat yang tepat; 
5) Oleh orang yang tepat; 

Investment Council Association of Canada (2003) memberikan 
definisi yang agak lain yaitu corporate governance adalah seperangkat 
prinsip, aturan dan prosedur yang mengatur dan mengarahkan kegiatan 
perseroan. Sasaran dari good corporate governance adalah menjadikan 
perusahaan sebagai warga korporasi negara yang baik (good corporate 
citizenship) dengan menjadikannya sebagai perusahaan yang kuat, 
mampu bersaing dan mampu menerapkan kebiasaan bisnis yang sehat 
                                                            

30 Leo J Susilo dan Karlen Simarmata, 2007, Good Corporate Governace Pada 
Bank, PT. Hikayat Dunia, Bandung, hlm. 16. 

31 I Nyoman Tjager, dkk, 2003, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan 
bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prehailindo, Jakarta. 
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dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka 
panjang.32 

Negara-negara yang bergabung dalam OECD memberikan suatu 
definisi tersendiri (1999, 2004) bahwa corporate governance merupakan 
seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, 
komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. 
Corporate governance juga dilengkapi dengan suatu struktur dan proses 
dimana sasaran perseroan, dan sarana untuk mencapainya telah 
ditetapkan serta dilakukan pemantauan pencapaiannya. Corporate 
governance juga harus mengatur cara pemberian insentif bagi komisaris 
dan direksi guna memicu pencapaian sasaran perseroan. Pemberian ini 
harus sejalan dengan kepentingan perseroan dan pemegang saham, 
sehingga memu-dahkan pemantauan kinerja secara effektif. Selain itu 
OECD juga mengingatkan bahwa there is no single model of good 
corporate governance dan sifatnya selalu berubah sesuai dengan 
tuntutan dan perubahan lingkungan, terutama lingkungan hukum dan 
pasar.33 

Selain itu, setiap negara juga mempunyai definisi sendiri, bahkan 
dalam satu negara kalau ada beberapa pedoman GCG maka akan ada 
beberapa definisi pula. Untuk Indonesia digunakan definisi yang 
digunakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/ 
2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada 
BUMN yaitu corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang 
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha 
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham 
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 
nilai-nilai etika.34 Dalam aplikasinya, definisi ini sangat umum digunakan 
di Indonesia, dan hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu 
signifikan, tergantung dari jenis industrinya. 

Penulis menggunakan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-
23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate 
Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero) dalam penelitian ini. 
Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang 
perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan 
semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka 
mencapai maksud dan tujuan perusahaan.35 

Dari berbagi jenis definisi tersebut di atas maka secara umum 
dapat ditarik kesimpulan bahwa corporate governance berkaitan dengan: 
1) Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam suatu struktur, proses 
                                                            

32 Leo J Susilo dan Karlen Simarmata, Op.cit, hlm. 17. 
33 Ibid., hlm. 18. 
34 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/ 2002 tentang Penerapan 

Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. 
35 Pasal 2 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tentang 

Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan 
(Persero).  
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dan prosedur bagi organ perseroan dan pemangku kepentingan 
lainnya; 

2) Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kebiasaan praktik bisnis yang sehat serta etis. Selain itu 
harus memastikan adanya keseimbang-an wewenang dan 
pengendalian (check and balances) di antara organ perseroan; untuk 
menghindari penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan 
tujuan perseroan; 

3) Tata hubungan ini diatur menurut prinsip-prinsip tertentu, di Indonesia 
dikenal sebagai "TARIF" (transparency, accountability, responsibility, 
independency, fairness); 

4) Melalui tata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan 
dengan menetapkan sasaran perseroan serta cara-cara untuk 
memantau pencapaian kinerja. Selain itu corporate governance juga 
harus memberikan insentif yang layak bagi pengurus dan manajemen 
perseroan dalam upayanya mencapai sasaran perseroan; 

5) Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka 
panjang perseroan yaitu warga negara korporasi (good corporate 
citizen) yang sehat, kuat dan mampu bersaing guna meningkatkan 
nilai pemegang saham. 

 
b. Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa GCG menggunakan prinsip 
yang disebut sebagai TARIF yang merupakan akronim dari transparency, 
accountability, responsibility, independency dan fairness. Pengertian dari 
prinsip-prinsip ini diuraikan sesuai dengan definisi dari Keputusan Menteri 
BUMN Nomor 117/2002 di atas:36  

1)Transparency (Keterbukaan) 
Transparency-transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksa-

nakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam 
penerapan GCG. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti 
seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengetahui 
dengan jelas pertimbangan dan alasan-alasan untuk pengambilan 
keputusan dan untuk apa keputusan akan diambil. Mereka juga 
mendapatkan kesempatan untuk melakukan keberatan ataupun 
pertimbangan lain sebelum proses tersebut di-laksanakan. Begitu pula 
dampak positif maupun negatif dari pengambilan keputusan tersebut 
terinformasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. 
Transparansi merupakan landasan terciptanya kondisi fairness dalam 
bertransaksi. Aplikasi dari prinsip ini terutama dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis dengan 

                                                            
36 Leo J Susilo dan Karlen Simarmata, op. cit., hlm.19. 
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pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan 
deposito berjangka, dan lain sebagainya. 

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan 
relevan tentang perusahaan merupakan akuntabilitas perusahaan 
terhadap publik dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya 
keterbukaan ini para pemangku kepentingan dapat menimbang manfaat 
dan risikonya dalam berhubungan dengan perusahaan. Praktek 
keterbukaan informasi ini dilakukan secara optimal dalam publikasi 
Laporan Tahunan dan publikasi Rencana Bisnis Perseroan, serta 
publikasi berkala perusahaan lainnya. 

2) Accountability (Akuntabilitas) 
Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif. Prinsip ini juga merupakan prinsip yang sangat 
penting dalam penerapan GCG. Dari arti kata accountability yang mempu-
nyai makna answerability, liability dan responsibility maka, prinsip ini 
menunjukkan adanya tuntutan untuk dapat menjawab segala pertanyaan 
atas pelaksanaan tugas yang dibebankan pada suatu fungsi. Mulai dari 
apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut, apa sajakah 
hasil-hasil yang diharapkan dan bagaimana hasil pelaksanaannya. Makna 
terpenting adalah kemampuan mempertanggungjawabkan kepada pihak 
luar atas hasil pelaksanaan fungsi dan tugas pokok jabatan tersebut. 
Walaupun secara definisi hanya dikatakan akuntabilitas organ perseroan, 
tetapi pengertian ini berlaku untuk semua jabatan di seluruh perusahaan; 
yang membedakan adalah pertanggungan jawabnya. Untuk organ 
perseroan (direksi dan komisaris), akuntabilitasnya kepada pemegang 
saham dan publik, sedangkan untuk jabatan lainnya akuntabilitasnya 
kepada direksi sebagai penanggung jawab kepengurusan perseroan. 

Pengertian akuntabilitas secara implisit juga mengandung 
pengertian terhadap pengukuran hasil kerja, kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan etika. Oleh karena itu bagi pihak 
yang menuntut akuntabilitas hal ini berarti adanya performance appraisal 
dan audit eksternal. Sedangkan untuk pelaksana tugas berarti perlu 
adanya sistem pengendalian intern. Praktik eksternal audit, kejelasan 
tugas di antara direksi dan di antara komisaris, performance appraisal 
untuk direksi, komisaris dan seluruh jabatan di perseroan, ditaatinya kode 
etik korporasi, sistem pengendalian intern, merupakan indikasi 
terlaksananya penerapan prinsip akuntabilitas dengan baik. 

Penerapan prinsip akuntabilitas ini terkait sangat erat dengan 
prinsip responsibility dan independency dalam menjalankan fungsi dan 
tugas tersebut. 

3) Responsibility (Pertanggungjawaban) 
Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
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Sebagaimana diuraikan di atas, prinsip pertanggungjawaban ini 
sangat erat terkait dengan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas 
merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Apabila suatu 
fungsi dan tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan norma-norma etika, hasil kerja tersebut dengan mudah 
dipertanggungjawabkan hasilnya. 

Salah satu hal penting dalam penerapan prinsip ini adalah 
memastikan apakah dalam operasi perusahaan semua kewajiban yang 
diatur dalam ketentuan perundang-undangan sudah diperhatikan dan 
dipenuhi. Misalnya ketentuan mengenai laporan keuangan dan 
perpajakan, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, ketentuan 
perburuhan, ketentuan tentang persaingan usaha, dan lain sebagainya. 
Untuk ketentuan di mana pihak luar juga ikut berperan, biasanya hal 
tersebut mendapatkan perhatian lebih, seperti misalnya pemenuhan 
ketentuan perpajakan, ketentuan perburuhan, sertifikasi produk. Tetapi 
untuk hal-hal tertentu di mana regulator kurang aktif berperan, maka hal 
ini agak terabaikan, misalnya perlindungan konsumen, persaingan usaha 
dan lingkungan hidup. Pelaksanaan internal audit yang komprehensif dan 
sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu memastikan 
pelaksanaan kewajiban ini. 

4) Independency (Kemandirian) 
Kemandirian, adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas penerapan prinsip ini erat 
kaitannya dengan prinsip akuntabilitas. Dapat dikatakan prinsip 
akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggungjawaban 
dan prinsip kemandirian. Melalui prinsip kemandirian, maka prinsip 
pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari 
benturan kepentingan yang mungkin ada, baik karena kepentingan diri 
sendiri, kepentingan golongan ataupun kepentingan karena "balas budi". 

Penerapan prinsip kemandirian ini sebetulnya menegaskan kembali 
bahwa direksi dan komisaris dalam menjalankan tugasnya haruslah 
mendahulukan kepentingan dan usaha perseroan, sebagaimana telah 
diatur dalam UUPT. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota 
direksi yang terkait tidak berhak lagi untuk bertindak mewakili perseroan 
(Pasal 84 ayat (I) UUPT). Dalam pengertian yang sama hal ini diperluas 
kepada seluruh pejabat struktural dalam perseroan. 

Pengelolaan secara profesional dari prinsip kemandirian terkait 
dengan adanya duty of care bagi direksi, yang mensyaratkan adanya skill
and dilligence dalam menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip ini dalam 
praktik adalah adanya fit and proper test bagi anggota direksi dan 
komisaris. Dalam praktik penerapan GCG fit and proper test ini dapat 
diperluas kepada seluruh pejabat struktural perseroan dalam skala yang 
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sesuai dengan jabatannya. Pembuatan pakta integritas dan kontrak 
manajemen juga membantu untuk menegakkan kemandirian direksi dan 
komisaris. 

5) Fairness (Kewajaran) 
Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip 
kewajaran ini erat kaitannya dengan prinsip transparansi. Tanpa 
transparansi akan sulit bahkan hampir tidak mungkin diperoleh fairness. 
Secara filosofis Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum Inggris 
menyatakan "Dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan 
jahat berada di puncak kekuasaannya. Hanya dengan keterbukaanlah 
pengawasan terhadap segala ketidakadilan di lembaga peradilan dapat 
dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. 
Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama 
ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim 'diadili' saat ia mengadili". 

Dari uraian di atas jelas bahwa kewajaran baru dapat dilaksanakan 
bila terdapat kejelasan dan transparansi. Kembali pada tiga macam 
potensi konflik dalam pengelolaan perseroan yaitu (i) konflik antara 
manajemen dan pemegang saham; (ii) konflik antar pemegang saham, 
terutama pemegang saham mayoritas dengan minoritas; dan (iii) konflik 
antara perseroan dengan para pemangku kepentingan. Dalam upaya 
untuk mereduksi potensi konflik ini, penting bagi organ perseroan untuk 
menerapkan prinsip kewajaran ini dalam bentuk kejelasan hak dan 
kewajiban, serta tugas dan kewenangan yang mereka miliki. 

Ketersediaan Pedoman GCG (GCG Code) dan Pedoman Direksi 
dan Komisaris (Board Manual) akan membantu mengurangi potensi 
konflik tersebut dan memperjelas hak dan kewajiban serta tugas dan 
kewenangan masing-masing fungsi organ perseroan. Seyogyanya kedua 
pedoman tersebut hams lebih rinci daripada peraturan perundang-
undangan yang ada, termasuk mekanisme kerja di antara dan antar organ 
tersebut. 

Pedoman Etika Korporasi, yang terdiri Pedoman Etika Usaha dan 
Pedoman Etika Kerja, merupakan norma-norma untuk mengatur 
hubungan antara perseroan dengan para pemangku kepentingan dan 
norma-norma untuk mengatur hubungan antar karyawan. Pedoman ini 
akan membantu mereduksi potensi konflik antara perseroan dengan para 
pemangku kepentingan. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketersediaan 
pedoman saja belumlah cukup. Apa yang tertulis dalam pedoman 
tersebut haruslah dipahami, dihayati dan dilaksanakan. Ini semua 
memerlukan proses internalisasi yang tidak sederhana dan memakan 
waktu, serta konsistensi yang tinggi terutama dari para pemimpin 
perusahaan. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah 
penyelarasan (alignment) dari prinsip-prinsip yang dituangkan dalam 
pedoman-pedoman GCG di atas dengan kebijakan manajemen 
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(management policy) dan pedoman operasional (standard operating 
procedures) lain, sehingga spirit dari prinsip-prinsip GCG memang 
tercermin dalam setiap proses bisnis. Melalui penyelarasan ini maka 
keterlibatan seluruh jajaran dalam penerapan GCG, menjadi lebih terarah 
dan terpadu. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), sebuah 
organisasi profesional non pemerintah (NGO) yang bertujuan untuk 
mensosialisasikan praktik good corporate governance, menjabarkan 
prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:37    

1) Fairness (Kewajaran) 
Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama 

kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan 
katerbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk 
pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (insider 
trading). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat perauran 
korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman 
perilaku perusahaan (corporate conduct) dan/atau kebijakan-kebijakan 
yang melindungi korpirasi terdapat perbuatan buruk orang dalam; self-
dealing, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab 
dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi; 
menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material 
apapun, mengedepankan Equal job Opportunity. 

2) Disclosure dan Transparency (Transparansi) 
Hak-hak pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan 

benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut 
berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-
perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh 
bagian dari keuntungan perusahaan. 

Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta 
transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, 
kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholders) 
diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi 
(accounting system) yang berbasis standar akutansi dan best practices 
yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang 
berkualitas; mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang 
berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya 
laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan 
Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) 
untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses 
pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; 
mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa 
semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada 
                                                            

37 Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, “Implementasi Good 
Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty 
Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas“. 
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tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara 
terbuka.  

3) Accountability (Akuntabilitas) 
Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif 

(effective oversight) didasarkan atas balance of power antara manajer, 
pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk 
pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para 
pemegang saham. 

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan 
Keuangan (Financial Statement) pada waktu yang tepat dan dengan cara 
yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung 
fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; mengembangkan dan 
merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis 
strategik berdasarkan best practices (bukan sekedar audit). Transformasi 
menjadi “Risk-based” Audit; menjaga manajemen kontrak yang 
bertanggung jawab dan menangani pertentangan (dispute); penegakan 
hukum (sistem penghargaan dan sanksi); penggunaan External Auditor 
yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme). 

4) Responsibility (Responsibilitas) 
Peranan pemegang saham harus diakui sebagai mana ditetapkan 

oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para 
pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, 
dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. 

Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota 
masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini 
diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab sosial, 
menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan 
menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat. 

Menurut Pasal 5 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-23/M-
PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate 
Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero) pelaksanaan good 
corporate governance berdasarkan pada prinsip-prinsip: 
a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses 

dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan 
relevan mengenai perusahaan. 

b) Kemandirian, yaitu keadaan dimana PERSERO bebas dari 
pengaruh/tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme 
korporasi. 

c) Akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ PERSERO. 
 



Hudriyah Mundzir

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi 151
151 

 

3.  TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA  

Tahapan pelaksanaan Good Corporate Governance pada 
perusahaan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:38  
a. Awareness/Sosialisasi 

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk disiapkan 
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan 
pengertian mengenai apa itu Good Corporate Governance, mengapa 
Good Corporate Governance diperlukan dan apa manfaat yang akan 
diperoleh dengan penerapan Good Corporate Governance. 

b. Identifikasi Kesenjangan dan Assesment 
Melakukan identifikasi kesenjangan atas pegelolaan perusahaan yang 
berjalan saat ini untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip Good
Corporate Governance sudah diterapkan. 

c. Mendesain Kerangka Implementasi 
1) Pembuatan code of conduct dan kerangka implementasi. 
2) Biasanya melibatkan jasa konsultanyang sudah berpengalaman 
3) Melakukan benchmark ke perusahaan lainnya yang sudah 

menerapkan Good Corporate Governance. 
d. Implementasi Good Corporate Governance dan Change Management 

Program 
Penerapan program Good Corporate Governance ini biasanya diikuti 
dengan program perubahan manajamen yang mengarah pada 
pengelolaan perusahaan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance. Bentuk konkritnya biasanya berupa penataulangan 
proses bisnis/system/prosedur sesuai dengan sasaran yang 
diinginkan. 

e. Audit Praktek Good Corporate Governance (Annual 
Review/Monitoring) 
1) Untuk melihat apakah penerapan Good Corporate Governance 

sudah sesuai dengan desain awal yang sudah direncanakan. 
2) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan 
3) Menampung masukan/saran sebagai feedback untuk 

perbaikan/penyempurnaan terhadap penerapan Good Corporate 
Governance berikutnya 

4) Setelah berjalan, dilakukan oleh Komite Audit 

Dalam buku pedoman OECD Principles of Corporate Governance 
yang edisi tahun 1999 maupun tahun 2004, diingatkan bahwa tidak 
terdapat satu model GCG yang berlaku untuk semuanya. Akan tetapi dari 
pengalaman terlihat bahwa terdapat kesamaan prinsip-prinsip yang 
mendasari pelaksanaan GCG di berbagai negara. Oleh karena itu banyak 

                                                            
38 Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perusahaan Listrik Negara, 

www.suarapembaharuan.com, diakses tanggal 10 April 2008. 
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pakar GCG yang akhirnya menyimpulkan bahwa penerapan GCG pada 
dasarnya terdiri dari dua aspek perilaku usaha (corporate behavior).39 

Aspek legal nominative merupakan aspek penerapan GCG yang 
bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku (compliance). Aspek ini merupakan batasan yang 
tidak boleh dilanggar oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, 
semacam “iron cage” (sangkar besi), karena pelanggaran aspek legal 
normative mempunyai konsekuensi yang berat, yaitu melanggar hukum 
dan ada sanksinya. Aspek ini merupakan unsur enforcement dari GCG. 

Aspek perilaku usaha atau kadang-kadang sering disebut sebagai 
aspek perilaku korporasi (corporate behavior) merupakan semua kegiatan 
perusahaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran perusahaan. Aspek 
ini mempunyai sasaran peningkatan kinerja (performance).  

 

a.Tahapan Penerapan GCG 

1)  Persiapan Penerapan GCG 
Tujuan dari tahap ini adalah mempersiapkan pelaksanaan GCG 

yang sistematis dan terstruktur, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan 
dengan mulus, efisien dan efektif. Ini karena pelaksanaan GCG 
merupakan proyek yang berjangka panjang dan menyangkut semua 
jajaran serta melibatkan manajemen puncak, yaitu komisaris dan direksi. 

Proses persiapan GCG ini pada dasarnya meliputi tiga kegiatan 
yaitu : 
a) Pembentukan tim proyek yang akan menangani proyek penerapan 

GCG, baik dikerjakan sendiri ataupun dengan bantuan konsultan; 
b) Membangun kesadaran (awareness building) akan kebutuhan 

penerapan GCG pada tingkat pimpinan puncak dan pimpinan madya; 
c) Pemetaan kondisi penerapan GCG saat ini dan dilakukan dengan 

tehnik GCG assesment. 

2) Tahap GCG (Good Corporate Governance)
Tujuan dari penerapan GCG pada tahap ini adalah memenuhi 

semua ketentuan penerapan GCG yang berlaku (compliance). Sesuai 
dengan tujuan dari tahap ini maka aktivitas utamanya adalah penyusunan 
pedoman GCG sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan 
dan kelengkapan struktur dan proses yang diminta. 

Pedoman GCG yang harus disusun pada tahap ini pada dasarnya 
terdiri dari: 
a) Pedoman Corporate Governance yang antara lain meliputi: 

(1) Pedoman GCG untuk perusahaan (GCG Code); 
(2) Pedoman GCG untuk Direksi dan Komisaris (Board manual); 
(3) Pedoman Etika Korporasi (Code of Conduct) termasuk aturan 

benturan kepentingan. 

                                                            
39 Leo J Susilo dan Karlen Simarmata, Op.cit., hlm. 135. 
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b) Piagam untuk komite-komite yang diwajibkan, misalkan 
(1) Komite Audit, Komite Pemantu Resiko, Komite Governance, 

Nominasi dan Remunerasi (Audit Charter, Risk Committee Charter, 
Governance and Nomination and Remuneration Committee 
Charter, etc); 

(2) Pedoman untu komite-komite eksekutif bila ada; 
(3) Pedoman untuk Satuan Kerja Auditor Intern/Satuan Pengawasan 

Intern; 
c) Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerapan GCG dan 

prudential regulation, yang antara lain meliputi : 
(1) Kebijakan Disclosure and Transparency; 
(2) Kebijakan Manajemen Resiko 
(3) Kebijakan Sistem Pengendalian Intern 
(4) Kebijakan Pengendalian BMPK 
(5) Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah 
(6) Kebijakan Kepatuhan (Compliance Policy) 

Setelah pedoman GCG selesai disusun, maka aktivitas berikutnya 
dalam tahap GCG adalah melakukan sosialisasi dan implementasi awal. 
Sosialisasi dilakukan dengan metode top down approach, dimulai dari 
direksi dan komisaris. Ini perlu karena dalam banyak hal pembentukan 
tone at the top merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan GCG.  

3) Tahap GCG (Good Governer Corporate)
Tujuan dari tahap ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada 

semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman 
perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional. 

4) Tahap GCC (Good Corporate Citizen)
Tahap yang terakhir adalah GCC dimana perusahaan sudah 

menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaan 
atau meminjam kata-kata Patrick W. Kenny, President dan CEO, 
Internasional Insurance Society Inc. USA. 

Salah satu ciri kegiatan penerapan GCG pada tahapan ini adalah 
pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui kegiatan ini 
perusahaan mampu membuat citra perusahaan menjadi perusahaan yang 
etis dan sekaligus mempunyai kinerja yang baik. Selain itu juga ikut 
berperan dalam penciptaan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat 
yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan hidup. Dari aktivitas inilah 
perusahaan mendapatkan predikat sebagai Good Corporate Citizen. 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. KONDISI OBYEKTIF PR BAYI KEMBAR SEBAGAI BADAN USAHA 
YANG TIDAK BERBADAN HUKUM (PERUSAHAAN 
PERSEORANGAN)

a. Sejarah Perusahaan 
Perusahaan Rokok Bayi Kembar di Sumberpucung Malang yang 

selanjutnya disingkat dengan PR. Bayi Kembar berdiri pada tahun 2007 
dengan bentuk hukum perusahaan perseorangan. Tujuan perusahaan 
rokok ini didirikan selain untuk mencari keuntungan juga untuk 
mengurangi beban masyarakat dalam membeli rokok dengan harga 
mahal di saat kondisi Indonesia yang sejak tahun 1997 mengalami krisis. 
Sehingga walaupun dengan harga murah masyarakat masih dapat 
menikmati rokok dengan rasa yang tak kalah jauh beda dengan rokok-
rokok dengan harga mahal. Dengan adanya tujuan dari PR Bayi Kembar, 
dapat dianalisis bahwa PR Bayi Kembar mempunyai visi bahwa PR Bayi 
Kembar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi di bidang produksi rokok. Misi yang dibawa oleh PR Bayi 
Kembar adalah dengan harga rokok yang relatif sedikit masyarakat dapat 
menikmati rokok dengan cita rasa yang tidak jauh berbeda dengan rokok-
rokok harga mahal. Dengan adanya visi dan misi yang dibawa oleh PR 
Bayi Kembar, dapat disimpulkan bahwa PR Bayi Kembar sebagai salah 
satu bentuk usaha di Indonesia telah menerapkan prinsip GCG. Karena 
penerapan GCG yang ditinjau di awal adalah adanya visi dan misi 
sebagai petunjuk pelaksanaan prinsip GCG. 

Pada mulanya perusahaan ini dimulai dengan usaha kecil-kecilan 
di Jalan Ade Irma Suryani 10 Sumberpucung Malang dengan karyawan 
yang hanya berjumlah 20 orang. Pada saat itu produksi dilakukan dengan 
cara tradisional yaitu dengan lintingan tangan. Satu tahun kemudian 
perusahaan telah mendapatkan ijin usaha resmi dengan status 
perusahaan rokok. Sejak saat itu produksi meningkat serta dimulainya 
pembuatan rokok dengan mesin. 

PR. Bayi Kembar saat ini sudah mempunyai cukup banyak jaringan 
distribusi di Indonesia. Sistem distribusi tersebut memungkinkan PR. Bayi 
Kembar menjangkau pengecer dalam lingkup yang luas. Dengan 
sesungguhnya untuk merambah pasar yang terpencil di Indonesia 
merupakan batu sendi keberhasilan. Dengan adanya banyak jaringan 
distribusi dapat dianalisis bahwa PR Bayi Kembar telah melakukan 
upaya-upaya untuk mengembangkan perusahaan. Upaya 
mengembangkan perusahaan adalah merupakan salah satu bentuk 
budaya inovatif yang harus dimiliki oleh perusahaan. 

Saat ini PR. Bayi Kembar mampu bertahan dengan jumlah 
karyawan yang telah mencapai 1000 orang dan pabrik seluas 2 ha, serta 
telah mempunyai agen-agen yang telah tersebar di Indonesia.  
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b. Bentuk Hukum Perusahaan 
1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/TDUP: Nomor 

510/082/421.107/2007. 
2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: NPPBKC. 0706.13.5028. 
3) Golongan Pabrik: III. 
4) Alamat: Jalan Werkudoro nomor 68 RT. 17 RW. 02 Desa 

Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. 

c. Lokasi Perusahaan 
PR. Bayi Kembar terletak di Jalan Werkudoro nomor 68 RT. 17 

RW. 02 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten 
Malang. Daerah ini merupakan lokasi yang strategis, karena letaknya 
dekat pinggiran kota sehingga tidak dipengaruhi kesibukan kota. 

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 
lokasi perusahaan adalah sebagai berikut: 
1) Faktor Primer 

a) Bahan Baku 
Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 
produksi, sehingga kebutuhan akan bahan baku sangat 
diperlukan dalam produksi. Kebutuhan bahan baku itu sendiri 
diperoleh dari daerah Muntilan, Paiton, Madura, dan Bojonegoro. 

b) Sarana Transportasi 
Lokasi PR. Bayi Kembar letaknya dekat dengan jalan raya 
sehingga perusahaan dengan mudah melaksanakan 
pengangkutan bahan baku dari sumber bahan ke pengolahan. 

c) Kebutuhan Geografis 
Letak perusahaan sangat strategis dan sesuai dengan ketentuan 
pemerintah yaitu tidak terletak di kota, sehingga tidak 
mengganggu masyarakat sekitar. 

d) Tenaga Kerja 
Sumber daya manusia mudah diperoleh karena sekitar tempat 
perusahaan merupakan pemukiman penduduk sehingga pihak 
perusahaan mudah dalam mencari tenaga kerja. 

e) Modal 
Kebutuhan akan modal dapat diperoleh karena di sekitar 
perusahaan banyak sekali lembaga keuangan baik negeri 
maupun swasta. 

2) Faktor Sekunder 
a) Kemungkinan diadakan ekspansi 

Pengembangan usaha masih sangat memungkinkan bagi pihak 
perusahaan karena di daerah tersebut masih banyak lahan yang 
kosong yang belum dimanfaatkan. 

b) Keadaan Iklim 
Iklim kota Malang yang cukup dingin dan perubahan suhu dari 
panas menjadi dingin tidak terlalu besar sehingga tembakau tidak 
terlalu cepat rusak. 
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c) Sosial 
Dengan berdirinya perusahaan di daerah tersebut dapat 
membuka lapangan kerja bagi penduduk di sekitar perusahaan 
dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

d) Keadaan Lingkungan 
Lingkungan kerja merupakan faktor penting untuk melaksanakan 
pekerjaan. Lokasi perusahaan dalam hal ini sangat menunjang 
karena letaknya jauh dari kebisingan dan sikap masyarakat di 
sekitar perusahaan sangat positif.       

d. Pelaksanaan Pemasaran 
1) Produk 

a) Produk yang dihasilkan disesuaikan dengan permintaan pasar 
sehingga tidak terjadi over produksi. 

b) Kemasan produk dibuat sedemikian rupa agar menarik. 
c) Memiliki produk utama yaitu rokok Matrix. 

2) Price 
Dalam menentukan kebijakan harga PR. Bayi Kembar tetap 
mempertimbangkan harga rata-rata dengan melihat siapa pesaing 
pasarnya.   

3) Place 
Adapun tempat pemasarannya antara lain: 
a) Regional Sumatera, meliputi Medan, Palembang dan 

Lampung. 
b) Regional Jawa Tengah, meliputi Semarang, Yogyakarta dan 

Magelang. 
c) Regional Jawa Timur 
d) Regional Indonesia Timur, meliputi Banjarmasin, Samarinda, 

Pontianak, Makasar, Bali, dan Irian Jaya.  
4) Promotion 

Dalam memasarkan hasil produknya, PR. Bayi Kembar 
melaksanakan berbagai macam promosi guna meningkatkan 
penjualan dalam memasarkan produknya dengan menggunakan 
personal selling, advertising, sales promotion, dan publisitas. 

e. Struktur Organisasi
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Dari struktur organisasi PR Bayi Kembar, dapat kita analisis bahwa 
struktur organisasi PR Bayi Kembar adalah merupakan organisasi lini. 
Dalam organisasi lini hanya ada satu komando. Setiap anggota hanya 
menerima perintah dari satu orang dan bertanggungjawab kepada orang 
itu juga. Dalam organisasi lini setiap orang tahu dengan jelas dan tegas 
posisinya karena instruksi dapat mengalir cepat dari atas sampai paling 
bawah bawah.308 Jadi dalam PR Bayi Kembar komando terletak pada 
pemilik yang sekaligus pimpinan perusahaan. Dari sini dapat dianalisis 
bahwa pemilik identik dengan perusahaan. Hal inilah yang menjadikan 
alasan digunakan teori kepemilikan (proprietory theory). Seperti yang 
diuraikan dalam kerangka dasar teori yang menyatakan bahwa teori 
kepemilikan memiliki asumsi bahwa pemilik (proprietor) dan perusahaan 
adalah identik. Yang artinya bahwa pemilik dipandang sebagai pusat 
keseluruhan aktifitas yang memiliki sekaligus harta serta kewajiban 
perusahaan Dalam teori ini pemilik sepenuhnya menguasai seluruh harta 
perusahaan. Setiap penambahan perolehan perusahaan berarti menambah 
kekayaan pemilik dan setiap biaya yang dikeluarkan berarti mengurangi 
kekayaan pemiliknya. Penghasilan bersih (net income) merupakan 
penambahan kesejahteraan proprietor yang harus ditambahkan secara 
langsung dalam kepemilikan perusahaan. Kerugian, bunga utang, dan 
beban pajak dianggap sebagai biaya yang dibebankan langsung kepada 
pemilik. Teori ini juga berlaku bagi PR Bayi Kembar. Tugas dan tanggung 
jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
1) Pimpinan Perusahaan 

a) Mengawasi jalannya operasional dari organisasi perusahaan dan 
bertanggungjawab atas pusat keseluruhan aktifitas perusahaan. 

2) Bagian Administrasi dan Keuangan 
a) Membuat laporan keuangan secara periodik. 
b) Membuat pembukuan tentang keuangan perusahaan dan 

menyimpan bukti-bukti keuangan tersebut, baik atas pembelian 
bahan baku maupun bahan pembantu serta penerimaan 
pembayaran atas hasil produksi. 

c) Mengawasi dan melakukan penerimaan uang dan pengeluaran 
uang yang berhubungan dengan perusahaan.  

d) Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan. 
3) Bagian Personalia 

a) Membuat rekap hasil penjumlahan jam hadir untuk diserahkan 
kepada bagian pembukuan. 

b) Mengkoordinir, mengontrol absensi dan segala sesuatu mengenai 
karyawan. 

c) Merencanakan susunan tata kerja serta hubungan yang ada dalam 
perusahaan. 

d) Bertanggung kepada pimpinan perusahaan. 
4) Bagian Pemasaran 
                                                            

308 Singgih Wibowo, 2007, Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil, Edisi Revisi, 
Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 12. 
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a) Melayani permintaan serta berusaha mengembangkan dan mencari 
daerah pemasaran baru. 

b) Melaksanakan pengiriman rokok pada agen-agen penjualan. 
c) Bertanggung jawab atas masalah pemasaran hasil produksi serta 

memberikan laporan-laporan secara rutin kepada direktur tentang 
situasi pemasaran hasil produksi. 

5) Bagian Produksi 
a) Memberikan laporan-laporan hasil produksi yang akan dimasukkan 

ke dalam proses produksi. 
b) Menjaga kestabilan kualitas dan kuantitas rokok. 
c) Mengawasi terhadap pelaksanaan produksi. 
d) Menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. 
e) Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan 

6) Karyawan Pembukuan 
a) Mencatat bidang tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga 

pokok produksi. 
b) Menghitung gaji dan upah karyawan. 
c) Bertanggung jawab terhadap bagian administrasi dan keuangan. 

7) Karyawan Kasir 
a) Membuat rekapitulasi laporan gaji dan upah karyawan.  
b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah 

kepada masing-masing karyawan. 
c) Bertanggung jawab terhadap bagian administrasi dan keuangan. 

8) Karyawan Personalia 
a) Mengumpulkan kartu hadir dari masing-masing karyawan dan 

melakukan perhitungan jumlah jam hadir. 
b) Bertanggung jawab kepada bagian personalia. 

9) Karyawan Pemasaran 
a) Membantu dalam bidang marketing atas penjualan hasil 

produksinya ke pasar. 
b) Bartanggung jawab kepada bagian pemasaran. 

10) Mandor Gudang 
a) Menyimpan barang-barang yang dimiliki perusahaan dan 

mengelompokkan mana yang sudah atau belum diolah. 
b) Bertanggung jawab atas keamanan barang-barang yang terdapat 

dalam gudang dan menjaga barang-barang dari kerusakan. 
c) Mengkoordinir para pekerja dalam aktivitas keluar masuknya 

barang dalam gudang. 
d) Bertanggung jawab kepada bagian produksi. 

11) Mandor Produksi 
a) Mengusahakan ketertiban kerja, kerajinan kerja dan pemeliharaan 

alat-alat kerja. 
b) Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya produksi. 

12) Pekerja 
a) Bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan 
b) Bertanggung jawab kepada atasan (mandor) 
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Adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh PR Bayi Kembar 
dapat dianalisis bahwa PR Bayi Kembar telah menerapkan prinsip 
akuntabilitas Akuntabilitas, adalah merupakan sistem pertanggung-
jawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki 
perusahaan. Penerapan prinsip akuntabilitas didukung dengan adanya 
kejelasan tugas dan wewenang pada masing-masing bagian pada 
struktur organisasi juga menunjukkan ke-akuntabilitasan yang dimiliki oleh 
PR Bayi Kembar. Pada PR Bayi Kembar ada bentuk pertanggungjawaban 
pada masing-masing bagian kepada bagian yang di atasnya. Dan 
pertanggungjawaban bermuara pada pimpinan PR Bayi Kembar sebagai 
pemberi komando tunggal.  

f. Personalia 
1) Jumlah Karyawan 

Jumlah karyawan pada PR. Bayi Kembar saat ini berjumlah 1000 
orang dan dapat dilihat pada tabel berikut ini sekaligus tingkat 
pendidikannya: 

Tabel 1. Jumlah Karyawan Menurut Pendidikannya 
PR. Bayi Kembar Sumberpucung Malang 

Nomor Jabatan S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Pimpinan 
Perusahaan 
Bag. Adm & Keu. 
Bag. Pemasaran 
Bag. Produksi 
Bag. Personalia 
Kary. Pembukuan 
Kary. Kasir 
Kary. Personalia 
Kary. Pemasaran 
Mandor Gudang 
Mandor Produksi 
Pekerja: 
- Keamanan 
- Bag. Pengepakan 
- Bagian Giling 
- Bagian Campur 
- Bagian Mesin 

 
 
1 
 
 

1 
 
2 
2 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
2 
 
 
3 
6 
5 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
2 
3 
7 
2 
11 
11 
 
7 
97 
256 
21 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 
287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
97 

1 
 
4 
2 
2 
4 
8 
8 
8 
8 
11 
11 
 
7 
250 
640 
25 
10 

 Total 1 17 25 420 389 148 1000 

Sumber Data: PR. Bayi Kembar Sumberpucung Malang Desember 
2007Adapun perincian tenaga kerja sebagai berikut: 

1) Tenaga kerja borongan = 900 orang 
2) Tenaga kerja harian = 86 orang 
3) Tenaga kerja bulanan = 14 orang 
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2) Upah dan Sistem Penggajian 
Sistem pengupahan dan penggajian di PR. Bayi Kembar adalah 
sebagai berikut: 
a) Sistem Upah Borongan 

Pembayaran upah kepada tenaga kerja borongan ini diberikan 
berdasarkan banyaknya batang rokok yang dikerjakan yaitu 
1000 batang rokok dibayar Rp. 9.000,00 untuk bagian giling dan 
pengepakan Rp. 5.500,00/ball (200 pak) dan pembayarannya 
diberikan dalam mingguan. 

b) Sistem Upah Harian 
Pembayaran upah karyawan diberikan setiap satu minggu sekali 
dan besarnya upah yang diberikan dalam sehari sebesar Rp. 
17.500,00, dan jumlah upahnya disesuaikan dengan berapa kali 
masuk kerja dalam satu minggu. 

c) Sistem Gaji Bulanan 
Pembayaran gaji ini diberikan setiap satu bulan sekali dan 
besarnya gaji yang diterima sebesar Rp. 850.000,00-Rp. 
3.000.000,00. 

3) Jam Kerja karyawan 
Untuk pengaturan jam kerja karyawan pada PR. Bayi Kembar, 
ditentukan pada pekerjaan dan bagiannya masing-masing. Hal ini 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Pengaturan Jam kerja Karyawan 
PR. Bayi Kembar Sumberpucung Malang 

Nomor Karyawan Hari Kerja Jam Kerja 
1. Non Shift Senin-Kamis 07.00-15.00 
  Istirahat  12.00-13.00 
  Jumat 07.00-15.00 
  Istirahat 11.00-13.00 
  Sabtu 07.00-12.30 
    
2. Shift A:   
 - Shift I Senin-Sabtu 06.00-18.00 
 - Shift II Senin-Sabtu 18.00-06.00 
    
3. Shift B:   
 - Shift I Senin-Sabtu 06.00-14.00 
 - Shift II Senin-Sabtu 14.00-22.00 
 - Shift III Senin-Sabtu 22.00-06.00 

Sumber Data: PR. Bayi Kembar Sumberpucung Malang, Desember 2008 

Jam kerja di atas untuk non shift berlaku untuk karyawan sebagai 
dewan komisaris, direktur, kepala bagian dan karyawan bagian 
administrasi dan keuangan, bagian pemasaran, dan bagian 
personalia, kepala bagian produksi dan bagian penggilingan dan 
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pengepakan. Sedangkan untuk karyawan kantor yang 
menggunakan shift A berlaku untuk pekerja bagian campur, 
sedangkan shift B berlaku untuk karyawan sebagai mandor 
gudang, mandor produksi, bagian mesin dan keamanan. 

g. Produksi dan Hasil Produksi 
1) Proses Produksi 

a) Bahan baku yang digunakan 
      Hasil produksi dari PR. Bayi Kembar adalah rokok jenis 
kretek, filter dan mild. Bahan-bahan yang digunakan adalah: 

i. Tembakau 
- Tembakau Madura 
- Tembakau Paiton 
- Tembakau Besekan 
- Tembakau Leri 
- Tembakau Muntilan 
- Tembakau Bandung 
- Tembakau Temanggung 
- Tembakau Bojonegoro 
- Tembakau Kasturi 

ii. Cengkeh 
- Cengkeh Lokal 
- Cengkeh Menado 

iii. Saos 
- Saos Havana 
- Manila Oil 
- Maple Oil 
- Vanila Cristal 

iv. Bahan Pembantu 
- Kertas Ambri 
- Kertas Ball 
- Kertas Press 
- Kertas Collophane/Tear Tape 
- Kertas Karton Box/Tear Super 
- Kertas Pita/Cukai 
- Lem 

b) Peralatan yang digunakan 
• Alat Penggiling atau Pelinting 

Yaitu alat yang digunakan untuk melinting campuran 
tembakau, cengkeh dan saos dengan menggunakan kertas 
ambri sehingga menjadi rokok batangan. 

• Mesin Perajang 
Yaitu mesin yang digunakan untuk merajang tembakau dan 
cengkeh menjadi potong-potongan kecil-kecil.  

• Alat Pengayak atau Penapis  
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Yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan tembakau 
dan cengkeh dari kotoran. 

• Mesin Pencampur  
Yaitu mesin yang digunakan untuk mencampur tembakau 
dan cengkeh yang sudah dirajang. 

• Alat Penyemprot 
Yaitu alat yang digunakan untuk menyemprotkan saos ke 
tembakau dan cengkeh yang sudah siap dicampur. 

• Gunting 
Yaitu digunakan untuk memotong ujung-ujung rokok 
(meratakan) yang kurang rapi. 

• Alat pengepakan 
Yaitu digunakan untuk pengepakan rokok yang sudah 
dibungkus. 

• Keranjang Plastik 
Yaitu digunakan untuk tempat rokok batangan sebelum 
dibungkus. 

c) Proses Produksi 
• Pengolahan Tembakau 

(1) Perajangan 
Tembakau yang masih dalam bentu lembaran dirajang 
dengan menggunakan mesin perajang tembakau. 

(2) Pemecahan atau Pengodol 
Tembakau yang dirajang, dihaluskan selain itu 
dipisahkan dari kotoran. Pemecahan itu dilakukan mesin 
pemecah atau pengodol yaitu mesin untuk membuka 
gumpalan-gumpalan yang masih dalam bentuk padat, 
untuk memisahkan kotoran dan untuk penguraian pada 
proses selanjutnya, sehingga dihasilkan tembakau yang 
berbentuk serpihan halus. 

(3) Pengisapan (menghilangkan debu) 
Proses ini penting untuk dilakukan, jika debu tidak 
dihilangkan dari tembakau akan mempengaruhi daya 
bakar rokok dan rokok yang dihisap akan menimbulkan 
rasa gatal pada tenggorokan. 

(4) Penyaringan 
Penyaringan dilakukan untuk memantapkan mutu 
tembakau rajangan dan mendapat ukuran yang 
diharapkan ± 7 mm. Tembakau yang tidak lolos dalam 
pengayakan akan diproses ulang. 

(5) Pencampuran (Blending) 
Blending adalah mencampurkan beberapa jenis 
tembakau untuk mendapatkan suatu ramuan yang 
diinginkan. Blending dilakukan dengan berdasarkan 
pengalaman dan ketajaman perasaan yang dilakukan 
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dengan menggunakan sekop untuk mencampur semua 
tembakau. 

• Pengolahan Cengkeh 
(1) Perendaman 

Perendaman dilakukan selama 7 jam. Perendaman 
berfungsi untuk memperbesar volume cengkeh agar 
selama proses penggilingan tidak hancur, selain itu 
untuk membersihkan debu dan kotoran serta 
mempertahankan aroma cengkeh. Perendaman 
dilakukan sampai menyerap air dan kadar air yang 
optimum. 

(2) Perajangan (Cutting) 
Cengkeh setelah direndam kemudian ditiriskan hingga 
diperoleh cengkeh yang padat berisi, setelah itu 
dimasukkan ke dalam mesin perajang cengkeh 
sehingga dihasilkan cengkeh rajangan. 

(3) Pengeringan (Drying) 
Pengeringan bertujuan untuk mengeringkan cengkeh 
dengan kadar air hinggan 16% berat kering. 
Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari 3-5 jam. 
Pengeringan harus merata sehingga tidak mengalami 
pembusukan dan tidak ditumbuhi mikro organisme. 

• Pengolahan Saos 
Pada PR. Bayi Kembar, pengolahan saos untuk memberikan 
rasa yang pas dan harum dilakukan sendiri oleh pemilik 
perusahaan. Dengan diberikannya saos ini bertujuan untuk 
menambah rasa dan aroma yang khas pada rokok ini. 

• Pengoplosan (Mixing) 
Pengoplosan merupakan proses pencampuran semua bahan 
baku kretek yang terdiri dari cengkeh, saos dan tembakau. 
Proses pengoplosan ini dilakukan di suatu ruang khusus dan 
prosesnya sebagai berikut: 
(1) Lapisan yang paling bawah adalah tembakau. 
(2) Kemudian atasnya diberi cengkeh yang telh dioplos. 
(3) Kemudian atasnya diberi tembakau. 

Kemudian lapisan-lapisan tersebut disemprot dengan saos 
yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah dilakukan 
pengadukan secara merata dengan cara dimasukkan ke 
dalam alat pengepresan selama 4 (empat) hari untuk 
mendapatkan rasa yang merata.  

• Pelintingan dan Pengguntingan 
Bahan setengah jadi yang berupa tembakau yang sudah 
diolah akan diproses menjadi batang rokok, dengan alat 
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pelinting yang terbuat dari kayu yang terdiri dari as gulung 
dan penggulung. 
Cara kerja dari alat ini adalah bahan setengah jadi berupa 
campuran tembakau, cengkeh dan saos diletakkan pada as. 
Kertas ambri diletakkan pada batas ban kemudian pelinting 
digulung ke bawah sehingga terbentuk sebuah lintingan 
rokok kemudian rokok tersebut dirapikan dengan cara 
menggunting bagian rokok yang kurang rapi. Untuk 
pengguntingan rokok dilakukan setelah penggilingan/ 
pelintingan dengan menggunting bagian ujung rokok. Setelah 
dilakukan pengguntingan, rokok tersebut diletakkan pada 
kotak seng dengan volume seng sebanyak seribu batang 
rokok dan diserahkan ke bagian penyortiran untuk diperiksa 
kemudian dimasukkan ke dalam ruang oven. 

• Pengepakan 
Hasil dari bagian pengepakan dan pengguntingan kemudian 
diserahkan pada bagian pembungkusan yang sesuai dengan 
jenis rokok masing-masing, untuk dibungkus dengan kertas 
kaca kemudian dilapisi oleh kertas minyak dan dibungkus 
dengan kertas etiket selanjutnya diberi pita cukai sesuai 
dengan harga banderol. Kemudian pak-pak rokok tersebut 
setiap 10 pak rokok dipress dengan kertas press dan setiap 
20 press di ball dengan kertas ball. 

d) Hasil Produksi 
• Matrix Kretek 12 
• Matrix Supermild Menthol 16 
• Matrix Supermild 16 
• Matrix Premium 16 

h. Pemasaran Produk 
Dalam pemasarannya PR. Bayi Kembar melayani konsumennya, 

yaitu:
1) Whole Saller, yang mana konsumennya adalah para pedagang besar 

yang membeli rokok lebih dari 30 slop, yang nantinya dijual lagi 
kepada pihak pengecer. 

2) Retailer atau pedagang eceran adalah pedagang kecil yang 
pembeliannya paling banyak lima slop dengan harga kontan.  

i. Penentuan dan Kebijaksanaan Harga Jual 
Masalah harga tidak hanya menyangkut masalah angka dalam 

rupiah namun juga menyangkut masalah kepuasan yang didapatkan dari 
sejumlah pengorbanan yang telah dikeluarkan baik dalam nilai rupiah 
maupun pengorbanan yang lain oleh konsumen. Harga jual rokok yang 
diproduksi oleh PR. Bayi Kembar bervariasi karena masing-masing merek 
memiliki rasa dan aroma yang berbeda.  Selain itu, harga juga 
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dipengaruhi oleh pesaing dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
perusahaan dalam memproduksi setiap produknya. Adapun besarnya 
harga jual setiap produk rokok dari PR. Bayi Kembar adalah sebagai 
berikut: 
1) Matrix Kretek 12 harga jual Rp. 2.500,00 
2) Matrix Supermild 16 harga jual Rp. 4.600,00 
3) Matrix Premium Merah 12 harga jual Rp. 3.200,00 
4) Matrix Premium Putih 12 harga jual Rp. 3.100,00 

j. Keuangan Perusahaan 
Adapun sumber keuangan perusahaan rokok PR. Bayi Kembar 

Sumberpucung Malang berasal dari: 
1) Modal Sendiri (Intern)  = 65% 
2) Pinjaman = 35% 

Jumlah = 100% 

Dengan adanya persentase modal sendiri lebih besar daripada 
pinjaman, dapat dianalisis bahwa PR Bayi Kembar telah mendiri dalam 
hal keuangan. Karena lebih dari lima puluh persen modal berasal dari 
pimpinan perusahaan. Dalam hal keuangan, prinsip kemandirian telah 
diterapkan oleh PR Bayi Kembar. 

k. Tujuan Perusahaan 
1) Tujuan Jangka Pendek 

a) Meningkatkan volume penjualan 
b) Menekan biaya yang ditimbulkan 
c) Mencapai target produksi 
d) Meningkatkan mutu produk 
e) Memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan pelanggan 

2) Tujuan Jangka Panjang 
a) Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen 
b) Mencapai profit yang maksimal 
c) Mengadakan ekspansi 
d) Meningkatkan reputasi perusahaan 
e) Meningkatkan produktifitas 
f) Memperkuat kemampuan perusahaan dalam persaingan 
g) Mengefektifkan biaya manajemen 
h) Melanjutkan program diversifikasi usaha pokok yang ada saat ini 

dan usaha-usaha baru 
i) Meraih kembali pangsa pasar sekaligus memperluas pangsa 

pasar yang ada. 

Tujuan jangka panjang dan pendek yang dimiliki oleh PR Bayi 
Kembar adalah merupakan bagian dari visi dan misi yang dimiliki oleh PR 
Bayi Kembar. 
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l. Pelaksanaan Bauran Promosi 
1) Periklanan 

Periklanan yang dilakukan PR. Bayi Kembar bertujuan untuk 
menyampaikan informasi mengenai keanekaragaman produk 
perusahaan ataupun informasi lain yang berguna bagi para 
konsumen. Selain itu, untuk menentukan dan menciptakan 
segmentasi pasar, yang diharapkan dapat tercipta image 
perusahaan dengan memberikan brand image kepada konsumen 
melalui kelebihan-kelebihan dari rokok tersebut. 

Media yang digunakan pada saat ini memanfaatkan media 
cetak maupun media elektronik. Media elekrtonik yang 
dimanfaatkan adalah JTV, Malang TV, Radio Elfara FM dan 
Radio Monalisa di Sumberpucung Malang. Sedangkan untuk 
media cetak adalah Malang Post, Kompas, Tribun Post Makasar 
dan Fajar Post Makasar. 

Selain itu juga memasang spanduk-spanduk, papan reklame, 
stiker, umbul-umbul dan poster di tempat keramaian agar dapat 
dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Serta membagikan brosur 
kepada masyarakat agar masyarkat dapat mengenal PR. Bayi 
Kembar. 

2) Personal Selling 
Media ini digunakan oleh pekerja PR. Bayi Kembar dengan 

menawarkan secara langsung rokok hasil produksinya kepada 
konsumen. Dengan begitu pihak perusahaan dapat mengetahui 
tanggapan konsumen secara langsung atas rokok tersebut. 
Selain menyediakan karyawan di kantor untuk melayani 
pembelian secara langsung bagi konsumen, PR. Bayi Kembar 
juga memanfaatkan SPG dalam menjual produknya. Biasanya 
SPG melakukan door to door di kampung-kampung, dan menjual 
secara langsung kepada konsumen di tempat keramaian 
misalnya perguruan tinggi, mal, pasar, dan tempat pada waktu 
PR. Bayi Kembar mensponsori kegiatan tertentu.  

3) Sales Promotion 
PR. Bayi Kembar dalam hal ini menggunakan tempat 

keramaian sebagai sarana mempromosikan rokoknya, misalnya 
di mal, terminal, perguruan tinggi dan pasar, serta tempat pada 
waktu PR. Bayi Kembar mensponsori kegiatan tertentu.  Di 
tempat keramaian tersebut biasanya ada utusan atau yang 
biasanya disebut dengan Sales Promotion Girl (SPG) melakukan 
beberapa hal, antara lain: 
a) Pemberian contoh barang 
b) Hadiah 
c) Kupon berhadiah 
d) Rabat 
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4) Publisitas 
PR. Bayi Kembar dalam promosi ini menampilkan logo PR. 

Bayi Kembar di kostum peserta lomba burung, secara tidak 
langsung hal ini juga mengenalkan produknya kepada 
masyarakat dengan tidak mengeluarkan biaya. Selain itu, 
memberi banner kepada pemilik warung (retailer maupun whole 
seller) yang telah membeli produk PR. Bayi Kembar. Selain itu 
PR. Bayi Kembar juga menjual korek api gas dengan 
menampilkan logo Supermild PR. Bayi Kembar. Sehingga orang 
yang membeli korek api gas tersebut secara tidak langsung juga 
mengenalkan produk PR. Bayi Kembar. Serta pakaian seragam 
yang digunakan oleh pekerja borongan yang terdapat logo Matrix 
Supermild PR. Bayi Kembar. 

m. Keadaan Umum Responden 

1) Karakteristik berdasarkan usia responden 
Tabel 3. Usia Responden 

Nomor Keterangan Jumlah Persentase (%)
1. 16-25 tahun 7 14 
2. 26-35 tahun 13 26 
3. 36-45 tahun 21 42 
4. ≥ 46 tahun 9 18 
 Jumlah 50 100 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah, Mei 2008 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa responden yang berusia 16-
25 tahun adalah sebesar 14%, yang berusia 26-35 tahun adalah 
sebesar 26%, yang berusia 36-46 tahun adalah sebesar 42%, 
dan yang berusia ≥ 46 tahun adalah sebesar 18%. Hal ini 
menunjukkan bahwa konsumen rokok Matrix yang terbanyak 
membeli produk tersebut adalah konsumen yang berusia 36-45 
tahun sebanyak 42%. 

2) Karakteristik berdasarkan pekerjaan responden 
Tabel 4. Tingkat Pekerjaan Responden 

Nomor Keterangan Jumlah Persentase
(%) 

1. Pelajar 6 12 
2. Pegawai Negeri 8 16 
3. Pegawai Swasta 19 38 
4. Dan lain-lain 17 34 
 Jumlah 50 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah, Mei 2008 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa responden dengan 
pekerjaan pelajar sebanyak 12%, pegawai negeri adalah 16%, 
pegawai swasta adalah 38%, dan yang lain-lain sebesar 34%. Hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen rokok Supermild yang banyak 
membeli produk tersebut adalah konsumen yang pekerjaannya 
sebagai pegawai swasta. 

Dilihat dari tingkat usia dan pekerjaan responden dapat 
disimpulkan bahwa peminat rokok Supermild adalah di kalangan 
orang dewasa 

 
 

2. BENTUK PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN ROKOK (YANG 
BERSTATUS NON BADAN HUKUM) DI MALANG 

a. Tahapan Penerapan GCG di Perusahaan Rokok Bayi Kembar di 
Sumberpucung Malang 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan praktek 
manajemen yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan. Namun 
alasan utamanya adalah karena dengan diterapkan prinsip GCG pada 
perusahaan, khususnya PR Bayi Kembar akan dapat meningkatkan 
kinerja dan merupakan langkah strategis perusahaan dalam 
melaksanakan aktifitas perusahaannya. PR Bayi Kembar mempunyai 
alasan sederhana mengapa prinsip GCG diterapkan di PR Bayi Kembar. 
Alasannya adalah PR Bayi Kembar ingin tetap ada dan terus beraktifitas. 
Karena banyak sekali perusahaan rokok di Malang dengan status tidak 
berbadan hukum yang akhirnya tidak dapat meneruskan usahanya 
dengan berbagai alasan. Misalnya bangkrut, karena hasil penjualan tidak 
dapat mencukupi biaya operasional perusahaan. Alasan yang lain adalah 
perusahaan rokok itu ditutup oleh pihak yang berwenang karena telah 
melakukan kecurangan-kecurangan. Kecurangan yang seringkali 
dilakukan oleh perusahaan rokok adalah dengan memasang pita cukai 
atau bandrol yang tidak sesuai. Kemudian jual beli pita cukai atau bandrol 
antara perusahaan rokok. Padahal seharusnya melalui prosedur dari 
Kantor Bea dan Cukai. 

Mengkaji tentang GCG secara luas, dalam hal ini Indonesia juga 
memiliki pengalaman corporate governance yang buruk dan disinyalir 
sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang 
dimulai tahun 1997 hingga saat ini. Pengalaman corporate governance 
yang buruk adalah kurang diterapkannya prinsip GCG oleh Perseroan 
Terbatas. Penulis menyebutkan prinsip GCG pada Perseroan Terbatas 
dengan alasan bahwa Negara sebagai regulator membuat pengaturan 
penerapan GCG hanya diperuntukkan bagi Perseroan Terbatas. 
Sedangkan alasan lainnya adalah kebutuhan good corporate governance 
timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu system bisnis yang 
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diciptakan untuk menghindari konflik antara pihak-pihak dalam 
perusahaan.

GCG diartikan secara awam309 “Mengurus Perusahaan Secara 
Baik”. GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan 
yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang 
mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” 
yang terkandung dari mekanisme  pengelolaan itu sendiri (soft defnition). 
GCG dari segi soft efinition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, 
yaitu: Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis 
Secara Sehat Dan Beretika. Begitu juga oleh PR Bayi Kembar bahwa 
GCG diartikan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja PR Bayi Kembar 
sehingga dapat memperluas perusahaan. 

PR Bayi Kembar berupaya menerapkan prinsip GCG dengan tidak 
melakukan perbuatan curang, seperti kebohongan publik. Kebohongan 
publik dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, dan seringkali 
kecurangan yang terjadi adalah pemasangan pita cukai tidak pada 
tempatnya. Sedangkan jika berbicara secara luas perhatian dunia 
terhadap istilah GCG dimulai dari kasus Enron. Enron adalah merupakan 
sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di AS yang 
memanipulasi data laporan keuangan perusahaannya untuk 
mendapatkan “Performance”  yang sehat. Enron telah berhasil 
meningkatkan penjualan sahamnya di bursa efek Wall Street, AS. Namun 
yang sesungguhnya yang terjadi adalah Enron mengalami kerugian. 
Anehnya, perilaku perusahaan yang buruk itu diikuti juga oleh banyak 
perusahaan lain. Manajemen Enron rupanya berbohong pada publik. 
Dengan bensekongkol bersama akuntan publiknya Enron berhasil 
mengecoh publik dengan membuat laporan yang direkayasa benar. 
Akibat dari kasus ini, Enron dinyatakan pailit dan bangkrut dengan 
kerugian ratusan triliun, dan kurun berikutnya terjadi gelombang ketidak 
percayaan publik pada perusahaan Enron dan juga kepada banyak 
perusahaan lain.  

Setelah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya 
mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1987, 
isu mengenai corporate governance telah menjadi salah satu bahasan 
penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan 
perekonomian yang stabil di masa yang akan datang. Walaupun istilah 
corporate governance hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa 
sebelum krisis, namun pada dasarnya terminologi tersebut digunakan 
untuk suatu konsep lama yang kewajiban fidusiari dari mereka yang 
mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh 
pemegang saham dan stakeholder.310 

Ada banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance. 
Pengertian corporate governance menurut sebagian besar pedoman yang 
                                                            

309 http://yogya-indonesia.blogspot.com/2006/09/good-corporate-
governance.html. Diakses tanggal 6 Januari 2008  

310 ibid. 
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dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau171negara 
maju dalam tatanan common law system, mengacu kepada pembagian 
kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan 
performance suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pemegang 
saham, manajemen, dan board of directors. Karena perbedaan sistem 
hukum di Indonesia yang menganut civil law, maka ketiga pelaku utama 
tersebut adalah pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dengan 
demikian, direksi di Indonesia adalah manajemen menurut sistem yang 
digunakan dalam bahasa corporate governance, sedangkan dewan 
komisaris lebih merupakan board of directors. 

Pada April 1998, (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip 
corporate governance yang dikembangkan seuniversal mungkin. Hal ini 
mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di 
berbagai negara yang mempunyai karakteristik, sistem, budaya, dan 
lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal 
tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau 
perusahaan namun diselaraskan dengan sistem, aturan, atau nilai yang 
berlaku di sistem masing-masing bilamana diperlukan. 

PR Bayi Kembar mengartikan bahwa prinsip GCG adalah prinsip 
manajemen perusahaan yang baik. Jadi penerapan prinsip GCG pada PR 
Bayi Kembar tidak seperti penerapan prinsip GCG pada Perseroan 
Terbatas. Penerapan prinsip GCG pada PR Bayi Kembar disesuaikan 
dengan kondisi obyektif dari PR Bayi Kembar. 

Prinsip-prinsip good corporate governance yang dikembangkan 
OECD meliputi 5 hal sebagai berikut:311  
1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang 

dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-
hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar 
pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode 
pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham 
yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang 
perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan 
memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris 
dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan 
perusahaan. 

2) Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham Kerangka 
corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama 
terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 
minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliku, 
kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas 
pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan 
adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam 
satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing, 
dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan 

                                                            
311 26 USAHAWAN NOMOR 10 TH XXIX OKTOBER 2000
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keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung 
benturan kepentingan (conflict of interest). 

3) Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 
Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan 
terhadap hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-
undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan 
dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan 
kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha. 

4) Keterbukaan dan Transparansi 
Kerangka corporate governance harus menjamin adanya 
pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 
permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini 
meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, 
kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi 
yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan 
sistem yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta 
auditor eksternal melakukan audit yang bersifat transparansi laporan 
keuangan. 

5) Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) 
Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman 
strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen 
yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan 
komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga 
memuat kewenangankewenangan yang harus dimiliki oleh dewan 
komisaris beserta kewajibankewajiban profesionalnya kepada 
pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Mengingat dalam PR Bayi Kembar merupakan perusahaan 
perseorangan, jadi pihak-pihak yang berperan dan merupakan key 
persons dalam penerapan prinsip GCG hanya ada Pemilik Perusahaan 
sekaligus Pimpinan Perusahaan, Bagian Administrasi & Keuangan, 
Bagian Personalia, Bagian Produksi, Bagian Pemasaran, Mandor 
Produksi, dan Mandor Gudang. Key persons ini adalah pihak dalam PR 
Bayi Kembar yang memegang pernan penting dalam tumbuh dan 
berkembangnya PR Bayi Kembar. 

Tahapan Penerapan prinsip GCG terdiri dari: 

1) Tahap Persiapan Penerapan GCG 
Tujuan dari tahap ini adalah mempersiapkan pelaksanaan GCG 

yang sistematis dan terstruktur, sehingga pelaksanaannya dapat 
berjalan dengan mulus, efisien dan efektif. Ini karena pelaksanaan 
GCG merupakan proyek yang berjangka panjang dan menyangkut 
semua pihak dalam perusahaan rokok. 

Proses persiapan GCG pada PR Bayi Kembar ini pada dasarnya 
meliputi tiga kegiatan yaitu: 
a) Pembentukan tim GCG yang akan menangani proyek penerapan 

GCG yang dipimpin langsung oleh pemilik perusahaan; 
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b) Membangun kesadaran (awareness building) akan kebutuhan 
penerapan GCG pada tingkat pimpinan perusahaan yang 
merupakan sekaligus pemilik perusahaan dan para karyawan; 

c) Pemetaan kondisi penerapan GCG saat ini dan dilakukan dengan 
tehnik GCG assesment. Assessment pada PR Bayi Kembar 
dilakukan dengan upaya pewacanaan prinsip GCG kepada key 
persons.

2) Tahap GCG (Good Corporate Governance)
Tujuan dari penerapan GCG pada tahap ini adalah memenuhi 

semua ketentuan penerapan GCG yang berlaku (compliance). Sesuai 
dengan tujuan dari tahap ini maka aktivitas utamanya adalah 
penyusunan pedoman GCG sesuai dengan tuntutan peraturan 
perundang-undangan dan kelengkapan struktur dan proses yang 
diminta. 

Pedoman GCG yang harus disusun pada tahap ini pada dasarnya 
terdiri dari: 
a. Pedoman Corporate Governance yang antara lain meliputi: 

1) Pedoman GCG untuk perusahaan (GCG Code); 
2) Pedoman GCG untuk pemilik perusahaan/pimpinan 

perusahaan (Board manual); 
3) Pedoman Etika Korporasi (Code of Conduct) termasuk aturan 

benturan kepentingan. 
b. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerapan GCG dan 

prudential regulation, yang antara lain meliputi: 
1) Kebijakan Disclosure and Transparency; 
2) Kebijakan Kepatuhan (Compliance Policy) 

Setelah pedoman GCG selesai disusun, maka aktivitas berikutnya 
dalam tahap GCG adalah melakukan sosialisasi dan implementasi 
awal. Sosialisasi dilakukan dengan metode top down approach, 
dimulai dari pimpinan perusahaan dan kepala bagian. Pada PR Bayi 
Kembar, pedoman dan kebijakan bersifat lebih sederhana secara 
tertulis. Bahkan ada yang berupa etika yang tidak tertulis. Sedangkan 
penyelesaian ketika ada benturan kepentingan adalah dilakukan 
dengan musyawarah oleh para pihak yang terkait. Permasalahan 
sering terjadi  di bagian pemasaran. Seperti setoran hasil penjualan 
dari sales yang tidak sesuai dengan rokok yang sudah dijual, rokok 
dijual dengan harga yang tidak sesuai. Tidak jarang whole seller 
ataupun retailer menjual rokok kepada konsumen dengan harga lebih 
mahal dari harga yang sudah ditentukan. Hal ini diketahui ketika 
pimpinan dengan tim melakukan operasi pasar untuk mengetahui 
kondisi pasar rokok PR Bayi Kembar. 
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3) Tahap GCG (Good Governer Corporate)
 Tujuan dari tahap ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya 
pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat 
operasional. 

4) Tahap GCG (Good Corporate Citizen)
 Tahap yang terakhir adalah GCG dimana perusahaan sudah 

menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya 
perusahaan. 

Salah satu ciri kegiatan penerapan GCG pada tahapan ini adalah 
pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui kegiatan 
ini perusahaan mampu membuat citra perusahaan menjadi 
perusahaan yang etis dan sekaligus mempunyai kinerja yang baik. 
Selain itu juga ikut berperan dalam penciptaan lingkungan sosial dan 
kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan 
hidup. Dari aktivitas inilah perusahaan mendapatkan predikat sebagai 
Good Corporate Citizen. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit 
diantara tahapan-tahapan lainnya. PR Bayi Kembar sebagai 
perusahaan yang baru berdiri (secara hukum) mengalami kesulitan 
dalam tahapan ini. Jadi dengan kata lain PR Bayi Kembar dalam 
menerapkan prinsip GCG, bentuk penerapannya masih sangat 
sederhana dibandingkan dengan penerapan prinsip GCG pada 
Perseroan Terbatas. Penerapan prinsip GCG pada PR Bayi Kembar 
dideskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 5. Perbedaan Penerapan Prinsip GCG pada 
Perseroan Terbatas dan PR Bayi Kembar 

Tahapan Penerapan GCG pada 
Perseroan Terbatas

Tahapan Penerapan GCG pada 
Perusahaan Rokok Bayi Kembar

1.  Persiapan Penerapan GCG
Proses persiapan GCG ini pada 
dasarnya meliputi tiga kegiatan 
yaitu: 

a. Pembentukan tim proyek yang 
akan menangani proyek pene-
rapan GCG, baik dikerjakan 
sendiri ataupun dengan ban-
tuan konsultan; 

b. Membangun kesadaran 
(awareness building) akan 
kebutuhan penerapan GCG 
pada tingkat pimpinan puncak 
dan pimpinan madya; 

Pemetaan kondisi penerapan GCG 
saat ini dan dilakukan dengan tehnik 
GCG assesment.

1. Persiapan Penerapan GCG
Proses persiapan GCG pada PR 
Bayi Kembar ini pada dasarnya 
meliputi tiga kegiatan yaitu: 

a. Pembentukan tim GCG yang 
akan menangani proyek 
penerapan GCG yang 
dipimpin langsung oleh pemilik 
perusahaan ; 

b. Membangun kesadaran 
(awareness building) akan 
kebutuhan penerapan GCG 
pada tingkat pimpinan 
perusahaan yang merupakan 
sekaligus pemilik perusahaan 
dan para karyawan;

c. Pemetaan kondisi penerapan 
GCG saat ini.
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2. Tahap GCG (Good Corporate 
Governance)
Pedoman GCG yang harus disusun 
pada tahap ini pada dasarnya terdiri 
dari: 

a. Pedoman Corporate Governance 
yang antara lain meliputi: 

1) Pedoman GCG untuk peru-
sahaan (GCG Code); 

2) Pedoman GCG untuk Direk-
si dan Komisaris (Board 
manual); 

3) Pedoman Etika Korporasi 
(Code of Conduct) termasuk 
aturan benturan kepen-
tingan. 

b. Piagam untuk komite-komite yang 
diwajibkan, misalkan 

1) Komite Audit, Komite 
Pemantu Resiko, Komite 
Governance, Nominasi dan 
Remunerasi (Audit Charter, 
Risk Committee Charter, 
Governance and Nomina-
tion and Remuneration 
Committee Charter, etc); 

2) Pedoman untu komite-
komite eksekutif bila ada; 

3) Pedoman untuk Satuan 
Kerja Auditor Intern/Satuan 
Pengawasan Intern; 

c. Kebijakan-kebijakan yang terkait 
dengan penerapan GCG dan 
prudential regulation, yang 
antara lain meliputi : 

1) Kebijakan Disclosure and 
Transparency; 

2) Kebijakan Manajemen 
Resiko 

3) Kebijakan Sistem 
Pengendalian Intern 

4) Kebijakan Pengendalian 
BMPK 

5) Kebijakan Penerapan Prinsip 
Mengenai Nasabah

6) Kebijakan Kepatuhan 
(Compliance Policy)

2. Tahap GCG (Good Corporate 
Governance)
Pedoman GCG yang harus disusun 
pada tahap ini pada dasarnya terdiri 
dari: 

a. Pedoman Corporate Governan-
ce yang antara lain meliputi: 
1) Pedoman GCG untuk 

perusahaan (GCG Code); 

2) Pedoman GCG untuk 
pemilik 
perusahaan/pimpinan 
perusahaan (Board 
manual); 

3) Pedoman Etika Korporasi 
(Code of Conduct) terma-
suk aturan benturan kepen-
tingan. 

b. Kebijakan-kebijakan yang 
terkait dengan penerapan GCG 
dan prudential regulation, yang 
antara lain meliputi: 
1) Kebijakan Disclosure and 

Transparency; 
2) Kebijakan Sistem 

Pengendalian Intern 
3) Kebijakan Penerapan 

Prinsip Mengenai Nasabah 
4) Kebijakan Kepatuhan 

(Compliance Policy) 
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2. Tahap GCG (Good Governer 
Corporate) 
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 
pada semua proses bisnis dengan 
didukung oleh tersedianya pedoman 
perusahaan dari tingkat manajemen 
puncak hingga tingkat operasional. 

3. Tahap GCG (Good Governer 
Corporate)
Disusunnya pedoman perusahaan 

3. Tahap GCG (Good Corporate 
Citizen)
Perusahaan sudah menjadikan 
prinsip-prinsip GCG menjadi bagian 
dari budaya perusahaan

4. Tahap GCG (Good Corporate 
Citizen)
Masih dalam upaya menjadikan 
prinsip-prinsip GCG menjadi bagian 
dari budaya perusahaan 

Catatan :   semua masih sederhana, 
dan dalam bentuk penyusunan 
kerangka dasar.

Sumber: data diperoleh dari data primer dan sekunder 

Dalam rangka penerapan prinsip GCG pada PR Bayi Kembar, PR 
Bayi Kembar menanamkan budaya-budaya perusahaan dalam segala 
aktifitas perusahaan. Itulah alasan penulis menggunakan teori sistem 
hukum yang menempatkan budaya atau culture sebagai bagian dari 
sistem hukum. Dan menempatkan prinsip GCG sebagai substansi 
hukum yang perlu dikaji penerapannya di perusahaan yang tidak 
berbadan hukum, khususnya PR Bayi Kembar sebagai obyek 
penelitian. 

Budaya perusahaan yang dimiliki oleh PR Bayi Kembar:312  

a) Commitment 
Adalah budaya PR Bayi Kembar yang dalam setiap perbuatannya 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan janji.

b) Innovation 
Adalah budaya perusahaan yang merupakan tindakan untuk selalu 
mencari sesuatu yang lebih baik. PR Bayi Kembar selalu berupaya 
untuk menciptakan produk yang diinginkan masyarakat. Sehingga 
masyarakat sebagai konsumen merasa dengan produk rokok yang 
dihasilkan oleh PR Bayi Kembar. Produk rokok yang dihasilkan 
oleh PR Bayi Kembar adalah Matrix Kretek 12, Matrix Supermild 
16, Matrix Premium Merah 12, dan Matrix Premium Putih 12. 
Masing-masing produk memiliki cita rasa yang berbeda. Cita rasa 
yang berbeda adalah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan 
konsumen. 

c) Balance 
Adalah budaya perusahaan untuk menjaga keseimbangan semua 
aspek yang berkaitan antara satu sama lain. Keseimbangan oleh 

                                                            
312 Wawancara dengan Ibu Nicolia Pimpinan PR Bayi Kembar 15 April 2008. 
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PR Bayi Kembar diartikan sebagai salah satu bentuk keadilan. 
Keadilan bagi semua pihak mulai dari pimpinan perusahan sampai 
pada tingkat pekerja atau buruh pabrik. 

d) Excellence 
Adalah budaya perusahaan untuk memberikan hasil yang lebih baik 
dari hasil sebelumnya. Budaya ini berkaitan dengan budaya 
innovation. Karena hasil dari PR Bayi Kembar adalah rokok, yang 
dapat dilihat pada berbagai macam produk yang dihasilkan oleh PR 
Bayi Kembar. Untuk mendapatkan produk rokok yang terbaik perlu 
dilakukan peningkatan proses produksi, misalnya kualitas cengkeh, 
saus, dan lain sebagainya. 

e) Relationship 
Adalah budaya perusahaan untuk menciptakan hubungan 
kemitraan yang baik untuk para pihak. Hubungan kemitraan PR 
Bayi Kembar dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti 
hubungan kemitraan dengan pihak kepolisian yang diwujudkan 
dengan adanya pos polisi di tempat tertentu di kota Malang yang di-
branding dengan logo dan simbol produk dari PR Bayi Kembar, 
yaitu Matrix. Hubungan kemitraan yang lain diwujudkan dengan 
kerjasama antara PR Bayi Kembar dengan institusi pendidikan 
yaitu Politeknik Negeri Malang ketika mengadakan pawai mobil-
mobil kuno beberapa waktu lalu. 

f) Team Work 
Adalah budaya perusahaan untuk menciptakan kondisi yang 
sinergi, kerja sama intra dan lintas unit kerja. Budaya teamwork 
pada PR Bayi Kembar diwujudkan dalam bentuk rapat atau 
meeting pada periode tertentu dan ada yang bersifat insidental atau 
menyesuaikan dengan kondisi. 

g) Integrity 
Adalah budaya perusahaan untuk menciptakan keutuhan dan 
ketulusan yang meliputi fairness, accountability, integrity, 
transparency, dan honesty. Budaya ini terkadang masih sulit untuk 
diterapkan oleh PR Bayi Kembar. Karena perlu dukungan dari 
penerapan budaya-budaya yang lain. 

h) Kebijakan Mutu 
Untuk menjadi perusahaan yang berkembang, seluruh pihak dalam 
PR Bayi Kembar bertekad membina dan mengembangkan Budaya 
Mutu secara terus menerus dan konsisten, guna menghasilkan 
produk yang bermutu dan berdaya saing dalam memenuhi harapan 
serta kepuasan pelanggan 



178 Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance  ...

178 
 

3. PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN ROKOK BAYI KEMBAR DI 
SUMBERPUCUNG MALANG 

a. Keterbukaan (Transparancy)
Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan perseeorangan. Transparansi 
ini diwujudkan oleh PR. Bayi Kembar dengan selalu berusaha untuk 
mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan 
kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengung-
kapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengung-
kapan informasi tersebut dilakukan PR Bayi Kembar dengan tetap 
mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan disarankan oleh praktik 
terbaik Good Corporate Governance. 

Implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh PR Bayi 
Kembar antara lain: 
1) Menyusun Rencana Kerja  
2) Menyusun Laporan Tahunan  
3) Menyusun Laporan keuangan berkala 

Penyusunan tersebut adalah merupakan implementasi prinsip 
transparansi yang dilaksanakan oleh PR Bayi Kembar. Tidak terlalu jauh 
berbeda penyusunan dengan Perseoan Terbatas. Tetapi bentuk 
penyusunannya sangat sederhana.  

b. Kemandirian (Independency)
Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. 

Kemandirian ini oleh PR Bayi Kembar diimplementasikan dengan 
selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta 
kewenangan masing-masing karyawan. PR Bayi Kembar meyakini bahwa 
dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh pihak 
dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan 
dan pengelolaan yang terbaik bagi perusahaan. Implementasi prinsip 
kemandirian oleh PR Bayi Kembar antara lain: 
1) Di antara karyawan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, 

wewenang serta tanggung jawab masing-masing; 
2) Selain pengurus PR Bayi Kembar tidak boleh mencampuri 

pengurusan PR Bayi Kembar; 
3) Dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya 

benturan kepentingan. 
4) Kegiatan perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan harus 

dimusyawarahkan 

Selain itu kemandirian PR Bayi Kembar diimplemntasikan dengan 
kemandirian dalam modal.  Modal perusahaan lebih dari 50% bersumber 
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dari modal sendiri. Seperti yang sudah dituliskan dalam sejarah 
perusahaan. Keuangan perusahaan terdiri dari:  

a. Modal Sendiri (Intern) = 65% 
b. Pinjaman = 35% 

Jumlah = 100% 

Disinilah letak penerapan prinsip kemandirian pada PR Bayi 
Kembar. 

c. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban masing-masing pengurus dan bagian PR Bayi 
Kembar sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. PR 
Bayi Kembar meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan 
keberadaan 179ystem yang mengendalikan hubungan antara individu 
dan/atau organ yang ada di PR Bayi Kembar maupun hubungan antara 
PR Bayi Kembar dengan pihak yang berkepentingan. PR Bayi Kembar 
menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi 
permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan 
kepentingan individu dengan kepentingan PR Bayi Kembar maupun 
kepentingan PR Bayi Kembar dengan pihak yang berkepentingan. 

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang 
mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antar pimpinan peru-
sahaan dengan karyawan dan pekerja/buruh. Keseimbangan kekuasaan 
ini adalah merupakan salah satu pelaksanaan budaya perusahaan, yaitu 
budaya perusahaan balance yang merupakan budaya perusahaan untuk 
menjaga keseimbangan semua aspek yang berkaitan antara satu sama 
lain. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseorangan 
adalah pimpinan perusahaan yang sekaligus pemilik perusahaan 
perseorangan. 

Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran perusahaan perseorangan 
dalam penelitian ini adalah PR Bayi Kembar berarti setiap orang 
bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. PR 
Bayi Kembar menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh 
individu yang bekerja di PR Bayi Kembar menyadari hak dan kewajiban, 
tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. 

Implementasi Prinsip Akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian 
tugas yang jelas antar phak-pihak yang bekerja di PR Bayi Kembar dan 
adanya struktur organisasi yang jelas dalam PR Bayi Kembar. 

d. Pertanggungjawaban (Responsibility) 
Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. PR Bayi Kembar bertanggungjawab 
untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 
ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, 
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persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain 
sebagainya. 

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara 
antara lain: 
1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

pada pelaksanaan kegiatan perusahaan; 
2) Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu, 

seperti pemasangan pita cukai yang sesuai; 
3) Melaksanakan kewajiban sosial perusahaan (corporate social 

responsibility), melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta 
bina lingkungan, misalnya dengan pihak kepolisian, institusi 
pendidikan. 

e. Keadilan/Kewajaran (Fairness)
Keadilan atau Kewajaran ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. PR Bayi Kembar menjamin 
bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang 
adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. PR 
Bayi Kembar akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas 
dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau 
hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. 

Implementasi PR Bayi Kembar pada prinsip keadilan antara lain: 
1) PR Bayi Kembar akan memperlakukan semua pihak yang 

berhubungan dengan PR Bayi Kembar secara adil dan transparan; 
2) PR Bayi Kembar akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman 

bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan perusahaan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penerapan prinsip GCG pada PR Bayi Kembar ada yang 
disebut dengan key persons sebagai Tim GCG. Key persons adalah 
merupakan pemegang kepentingan dalam pelaksanaan perusahaan. Key 
persons adalah pihak yang berkepentingan langsung sebagai pemain 
kunci yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya di PR Bayi Kembar 
menerapkan prinsip GCG.  

Mereka adalah: 
1) Pemilik Perusahaan 
2) Pimpinan Perusahaan 
3) Bagian Administrasi dan Keuangan 
4) Bagian Personalia 
5) Bagian Produksi 
6) Bagian Pemasaran 
7) Mandor Produksi 
8) Mandor Gudang 

Hubungan key persons digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber: diperoleh dan diolah dari data primer dan sekunder 

Sedangkan penerapan prinsip GCG secara ringkas dapat 
digambarkan dengan tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Pola Penerapan Prinsip GCG Pada PR Bayi Kembar 

Sumber: dioleh dari data primer dan data sekunder 

Tahap I

Sasaran : 
Pemahaman secara 
mendalam tentang GCG 
oleh key persons 

Tahap III 
 
Sasaran : 
Menjadi perusahaan yang 
memiliki kompetensi dalam 
praktek bisnis berdasarkan 
prinsip GCG 

CONSOLIDATION CONTINUOUS 
IMPROVENMENT 

Indikator Keberhasilan: 

1. terlaksananya sosialisasi 
pada key persons 

2. pembentukan Tim GCG 
3. adanya ketentuan tentang 

budaya perusahaan 
4. adanya proses bisnis usaha 

 

Indikator Keberhasilan: 

1. adanya pemetaan GCG 
2. adanya 

audit/assessment GCG 
3. komitmen penerapan 

GCG 

Indikator Keberhasilan: 

1. adanya perbaikan 
praktek bisnis dengan 
dilakukannya inovasi. 

2. terlaksananya budaya 
perusahaan 

3. terlaksananya 
sosialisasi GCG 

Tahap II 

Sasaran : 
Pembangunan sarana 
dan prasarana GCG 

COMPREHENSION

Pemilik 
Perusahaan 

Kepala 
Bagian 

Pimpinan 
Perusahaan 

Bag. Adm & Keu, Bag. 
Personalia, Bag. 
Produksi, Bag. 
Pemasaran, Manajer 
Produksi dan Mandor 
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Pencapaian indikator keberhasilan penerapan GCG pada PR Bayi 
Kembar adalah sebagai berikut: 
1) Adanya pemetaan penerapan GCG 

Pemetaan dilakukan terhadap empat masalah berikut ini: 

a) Struktur kepemilikan dan pengaruhnya (kemandirian). 
b) Hubungan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti kantor bea 

cukai. 
c) Transparansi Keuangan (transparansi). 
d) Struktur organisasi (akuntabilitas). 

Dapat ditabulasikan dengan tabel sebagai berikut : 

Tabel 7 

Penilaian Terhadap Penerapan Prinsip GCG 

Masalah Baik Perlu 
peningkatan 

Perlu 
perbaikan Buruk 

Struktur kepemilikan 
dan pengaruhnya 
(kemandirian). 

 

   

Hubungan dengan 
pihak-pihak yang 
terkait, seperti kantor 
bea cukai 

    

Transparansi 
Keuangan 
(transparansi). 

 

    

Struktur organisasi 
(akuntabilitas). 

 

    

Sumber: diolah dari data primer dan data sekunder 

Keterangan: 
a. Baik artinya praktek yang ada sudah memenuhi prinsip GCG. 
b. Perlu peningkatan artinya praktek yang ada baru memenuhi 

prinsip minimal yang dikehendaki.  
c. Perlu perbaikan artinya praktek yang ada belum mencerminkan 

prinsip GCG dan secara umum perlu perbaikan yang siknifikan. 
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d. Buruk artinya belum ada praktek yang sesuai dengan prinsip 
GCG dan/atau praktek yang ada bertentangan dengan prinsip 
GCG. 

 Jika menggunakan skala 1-10, dapat dibaca sebagai berikut: 
a. Baik skala 8-10 
b. Perlu peningkatan skala 6-7 
c. Perlu perbaikan skala 4-5 
d. Buruk skala 1-3 

2)  Adanya ketentuan tentang budaya perusahaan yang dimiliki oleh PR 
Bayi Kembar. 
Budaya perusahaan yang dimiliki oleh PR Bayi Kembar: 
a)  Commitment 
 Adalah budaya PR Bayi Kembar yang dalam setiap perbuatannya 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan janji.
b)  Innovation 
 Adalah budaya perusahaan yang merupakan tindakan untuk 

selalu mencari sesuatu yang lebih baik. 
c). Balance 
 Adalah budaya perusahaan untuk menjaga keseimbangan semua 

aspek yang berkaitan antara satu sama lain. 
d) Excellence 
 Adalah budaya perusahaan untuk memberikan hasil yang lebih 

baik dari hasil sebelumnya. 
e) Relationship 
 Adalah budaya perusahaan untuk menciptakan hubungan 

kemitraan yang baik untuk para pihak. 
f) Team Work 
 Adalah budaya perusahaan untuk menciptakan kondisi yang 

sinergi, kerja sama intra dan lintas unit kerja. 
g) Integrity
 Adalah budaya perusahaan untuk menciptakan keutuhan dan 

ketulusan yang meliputi fairness, accountability, integrity, 
transparency, dan honesty. 

h) Kebijakan Mutu 
 Untuk menjadi perusahaan yang berkembang, seluruh pihak 

dalam PR Bayi Kembar bertekad membina dan mengembangkan 
Budaya Mutu secara terus menerus dan konsisten, guna 
menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing dalam 
memenuhi harapan serta kepuasan pelanggan. 

Demikian uraian tentang penerapan prinsip GCG pada PR Bayi 
Kembar. 
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4. HAMBATAN YANG ADA KETIKA PRINSIP GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE DITERAPKAN PADA PERUSAHAAN ROKOK 
(YANG BERSTATUS TIDAK BERBADAN HUKUM) DI MALANG  

a. Hambatan Yang Ada Ketika Prinsip GCG Diterapkan. 
Sebelum mengkaji hambatan yang ada ketika prinsip GCG 

diterapkan pada PR Bayi Kembar, peneliti akan mengulas sedikit tentang 
GCG dan hambatan yang umumnya ada ketika prinsip GCG diterapkan. 
GCG secara definitif adalah merupakan sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value 
added) untuk semua pemangku kepentingan (stakeholder). Konsep GCG 
dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. PR 
Bayi Kembar mengartikan GCG sebagai manajemen perusahaan yang 
baik. 

Stakeholders dalam GCG adalah merupakan setiap pihak yang 
memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis, 
stakeholders dapat dibagi menjadi dua yaitu:313  
1) Primary stakeholder, yaitu para pemegang saham, investor, 

karyawan, manajer, supplier, rekanan bisnis dan masyarakat; 
2) Secondary stakeholder, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok 

sosial kemasyarakatan, akademisi dan pesaing 

Karena fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip GCG adalah 
perusahaan perseorangan dalam hal ini PR Bayi Kembar, maka 
stakeholder yang berkepentingan tidak seperti yang dicantumkan secara 
teoritis. Jadi stakeholders dalam perusahaan perseorangan adalah 
pemilik perusahaan selaku pimpinan perusahaan, karyawan, koordinator 
karyawan, supplier, rekanan bisnis dan masyarakat adalah primary 
stakeholder. Sedangkan pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial 
kemasyarakatan, akademisi dan pesaing adalah merupakan secondary 
stakeholder. 

Penerapan prinsip GCG pada PR Bayi Kembar merupakan suatu 
tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam  
persaingan global. Penerapan pirinsip GCG dalam suatu perusahaan 
mempunyai tujuan-tujuan strategis. 

Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:314  
1) Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan; 
2) Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif 

dan efisien; 

                                                            
313 Indra Surya dan Ivan Yustiandana, 2006, Penerapan Good Corporate 

Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, diterbitkan 
atas kerjasama dengan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) dan Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 67. 

314 Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, 
Bandung, hlm. 52. 
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3) Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggungjawab dari organ 
perusahaan demi menjaga kepentingan perusahaan para shareholder 
dan stakeholders perusahaan; 

4) Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-
perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional; 

5) Meningkatkan investasi nasional; 
6) Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan 

pemerintah. 

Begitu juga pada PR Bayi Kembar yang mempunyai tujuan tertentu 
ketika prinsip GCG diterapkan yaitu meningkatkan kinerja perusahaan 
yang terbagi dengan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka menengah. 
Namun perlu kita ingat bahwa belum ada sebuah ketentuan hukum yang 
secara tertulis mengatur tentang penerapan prinsip GCG pada 
perusahaan perseorangan. Sedangkan di satu sisi perusahaan 
perseorangan adalah merupakan pihak yang sangat penting dalam 
tumbuh dan kembangnya ekonomi Indonesia. Hal ini adalah merupakan 
salah satu hal yang menghambat diterapkannya prinsip GCG pada 
perusahaan perseorangan, khususnya PR Bayi Kembar. Dengan tidak 
adanya ketentuan hukum tentang penerapan prinsip GCG pada 
perusahaan perseorangan, konsekuensi logisnya adalah pihak-pihak 
yang merupakan key persons pada PR Bayi Kembar belum memahami 
secara utuh tentang prinsip GCG. Sehingga penerapan prinsip GCG sulit 
untuk diterapkan secara utuh. Masalah aspek hukum merupakan hal yang 
penting dalam dalam penerapan GCG. 

Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan yang 
memiliki strategic plan jangka panjang dan untuk itu perlu memperhatikan 
kepentingan berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung ataupun 
tidak langsung, internal atau eksternal. Dengan adanya corporate 
governance, maka pengelolaan perusahaan harus memenuhi standar 
usaha dan memenuhi prinsip manajemen sebagaimana seharusnya 
berjalan pada sebuah perusahaan.315 

Penerapan corporate governance di Indonesia dibagi menjadi tiga 
aktifitas. Pertama, menetapkan kebijakan nasional. Kedua, 
menyempurnakan kerangka regulasi. Ketiga, membangun inisiatif sektor 
swasta316. Dan hambatannya adalah belum adanya kebijakan yang 
bersifat nasional yang mengatur tentang penerapan prinsip GCG pada 
perusahaan perseorangan. Hambatan yang seringkali ditemui adalah 
adanya pemikiran di kalangan pengusaha bahwa mereka telah 
menerapkan prinsip GCG secara benar. Padahal kondisi obyektifnya 
adalah prinsip GCG belum diterapkan secara benar. Sehingga terkadang 
ada aktifitas perusahaan yang menyimpang, tetapi perusahaan 
menganggap sebagai sebuah kewajaran. Misalnya di bidang industri 

                                                            
315 Ibid, hlm. 57. 
316 Mas Ahmad Daniri, “Reformasi Corporate Governance”, Jurnal Hukum Bisnis, 

Volume 24 Nomor 3 Tahun 2005, hlm. 21. 
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rokok. Banyak sekali pengusaha yang melakukan jual beli pita cukai, 
dengan alasan hal ini tidak akan menjadi masalah. Karena sudah 
merupakan sebuah kebutuhan. Ada istilah untuk menyebut pita cukai, 
yaitu selendang. Padahal sesungguhnya proses jual beli itu adalah 
merupakan pelanggaran. 

Di tingkat nasional juga ada kebijakan nasional ditandai dengan 
pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 
Pembentukan komite itu didasarkan pada Keputusan Nomor KEP-
31/M.EKUIN/06/2000. Komite tersebut kemudin berubah menjadi Komite 
Nasional Kebijakan Governance melalui keputusan KEP-
49/M.EKON/11/2004. Komite ini beranggotakan kalangan professional 
baik di sektor publik, swasta, maupun kalangan akademisi dan lembaga 
swadaya masyarakat. 

Dalam bidang kerangka regulasi terdapat beberapa peraturan yang 
terkait dengan GCG dan reformasi hukum pada umumnya yaitu Undang-
Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang 
Anti Korupsi tahun 1999, Undang-Undang Persaingan Usaha tahun 1999, 
dan Undang-Undang BUMN tahun 2003. 

Inisiatif di sektor swasta terlihat pada aktifitas organisasi-organisasi 
corporate governance dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, 
pemeringkatan, penelitian dan advokasi. Organisasi-organisasi pendatang 
baru dalam kaitannya dengan GCG adalah IKAI dan LAPPI. IKAI (Ikatan 
Komite Audit Indonesia) adalah asosiasi untuk anggota komite audit, yang 
saling berbagi pengalaman dalam meningkatkan peran mereka, 
mengembangkan standar yang tinggi, dan melakukan advokasi. 
Kemudian LAPPI (Lembaga Advokasi Proxy Proteksi Investor) 
merupakan lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi Dana Pensiun, Dewan 
Asuransi Indonesia, Asosiasi Reksadana Indonesia, dan Masyarakat 
Investor Sekuritas Seluruh Indonesia yang berfungsi untuk memberikan 
perlindungan kepada investor. 

Inisiatif dari sektor swasta melalui asosiasi-asosiasi bisnis dan 
profesi juga telah melahirkan Forum for Corporate Governance in 
Indonesia (FCGI) yang didirikan oleh 5 (lima) asosiasi bisnis dan profesi 
yang hingga kini keanggotaannya terus bertambah sehingga terdapat 10 
(sepuluh) asosiasi bisnis dan profesi tergabung ke dalam forum ini. Selain 
ini, terbentuk pula institusi-institusi yang berkecimpung di bidang 
corporate governance, misalnya Institute for Corporate Governance dan 
Institute for Corporate Directorship.317 

Seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang, bahwa 
penerapan prinsip GCG di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi baik oleh 
faktor-faktor budaya maupu historis. Kedua aspek tersebut merupakan 
saru kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki keterkaitan yang 
erat dengan elemen-elemen kemsayarakatan. Faktor-faktor tersebut 
memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam 

                                                            
317 www.fcgi.or.id/indonesia, diakses pada 16 Januari 2008 
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memberlakukan dan menerpakan berbagai kebijakannya. Kemajemukan 
dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor hambatan 
lain dalam upaya menciptakan atau menghadapi konsep-konsep 
manajemen atau pengelolaan yang baik. Sebagaimana halnya dengan 
substansi GCG yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.318 

Tujuan Pedoman Penyusunan GCG diantaranya adalah:319 
1) Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang 

saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 
dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan 
memiliki daya saing yang kuat; 

2) Mandorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, 
dan efisien; dan; 

3) Mendorong agar pemegang saham, angota Dewan Komisaris dan 
anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab terhadap 
pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 
b.  Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance di PR Bayi Kembar 
Hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip good corporate 

governance di PR Bayi Kembar: 
1) Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya GCG bagi perusahaan-

perusahaan perseorangan 
Pada PR Bayi Kembar banyak sekali pihak-pihak yang masih belum 
memahami prinsip GCG. Tetapi meskipun belum memahami tentang 
prinsip GCG, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pada 
dasarnya PR Bayi Kembar sudah melaksanakan beberapa prinsip 
yang terkandung pada prinsip GCG. Dengan berbagai macam bentuk 
penerapannya, seperti adanya keterbukaan dalam pembuatan 
laporan keuangan, perubahan proses produksi rokok yang semula 
dengan tradisional yaitu lintingan tangan menjadi dengan mesin, 
adanya inovasi dalam produk PR Bayi Kembar, dan lain sebagainya. 

2) Negara dan perangkatnya belum menciptakan peraturan perundang-
undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan 
transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 
penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement) 
yang secara khusus diperuntukkan bagi perusahaan perseorangan. 
Padahal sesungguhnya perlu sekali adanya ketentuan hukum tentang 
penerapan prinsip GCG pada perusahaan perseorangan. Namun 

                                                            
318 Wahyono Darmabrata, “Impelementasi Good Corporate Governance dalam 

Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan 
Terbatas”, Jurnal Hukum Bisinis, Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, hlm. 31. 

319 Jimmy E. Elias, “Peranan Manajemen Risiko Strategis dalam Mendukung Good 
Corporate Governance”, Jurnal Hukum Bisinis, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2004, hlm. 52. 
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meski belum ada ketentuan hukum tentang penerapan prinsip GCG 
pada perusahaan perseorangan, bukan berarti prinsip GCG tidak 
dapat diterapkan pada perusahaan dalam bentuk apapun. Maka dari 
itu penulis menggunakan teori celah sebagai dasar teori untuk 
menganalisis penerapan prinsip GCG pada PR Bayi Kembar. Karena 
dalam teori celah memberikan asumsi bahwa sebuah ketentuan 
hukum bisa diterapkan pada semua persoalan hukum yang ia atur 
baik secara eksplisit maupun dengan interpretasi.  

3) Masyarakat kurang peduli dalam melakukan kontrol sosial (social 
control) terhadap jalannya sebuah perusahaan. 
Ketika perusahaan melakukan aktifitasnya, terkadang juga melakukan 
pelanggaran-pelanggaran baik sengaja ataupun tidak sengaja. 
Namun peneliti belum menemukan pelanggaran hukum yang 
dilakukan PR Bayi Kembar. Sedangkan penulis mengasumsikan 
bahwa masyarakat kurang peduli untuk melakukan kontrol karena 
berdasarkan pada kondisi di lapangan. Yaitu ketika penulis 
memberikan kuisioner, ada masyarakat yang tidak mau mengisinya.  

4) Pihak internal PR Bayi Kembar yang kurang menerapkan prinsip 
GCG. Sehingga melakukan perbuatan curang. Seperti yang telah 
dilakukan seorang oknum pekerja/buruh yang mengambil secara 
diam-diam cengkeh pada saat produksi rokok dilakukan.320 Kemudian 
cengkeh itu dikumpulkan hingga mencapai kurang lebih 1 (satu) ton. 
Padahal setiap satu karung (dengan ukuran kantung semen) dari 
cengkeh memiliki nilai kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah). Dan akhirnya oknum pekerja/buruh itu diserahkan 
kepada pihak yang berwenang untuk diproses. 

Sedangkan untuk mengatasi hambatan pada PR Bayi Kembar ada 
upaya yang dilakukan. Dan upaya-upaya itu dilakukan dalam rangka 
pengembangan perusahaan. Upaya untuk mengembangkan 
perusahaan:321 
1) Penetrasi Pasar 

Penetrasi pasar dilakukan dengan menjual jenis produk lama dalam 
jumlah yang lebih besar ke pasar yang lama. Dengan kata lain, jika 
produksi ditingkatkan jumlahnya, produk tersebut masih dapat diserap 
oleh pasar yang ada. Jika memang permintaan pasar yang dapat 
diambil ternyata lebih besar dari produksi, pengelola harus tanggap 
dan segera memanfaatkannya. Jika tidak, berarti berarti akan memberi 
peluang bagi pesaing untuk memanfaatkan kesempatan itu. Untuk hal 
semacam inilah semakin terasa betapa pentingnya penelitian pasar 
yang terus menerus. 

                                                            
320 Data ini diperoleh dari video rekaman dari kamera tersembunyi (hidden camera) 

yang dipasang di pabrik. 
321 Singgih Wibowo, Op.cit., hlm. 85. 
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Rentetan dari peningkatan produksi dan penetrasi pasar ini, sistem 
perbekalan, proses produksi, ketenagakerjaan dan keuangan ikut 
berkembang pula. Dalam hal ini perlu dipikirkan unsur-unsur 
penunjang yang dibutuhkan dapat mendukung upaya penetrasi pasar 
ini. Oleh karena itu semua unsur  penunjang perlu dipersiapkan. Pada 
PR Bayi Kembar penetrasi pasar dilakukan dengan dijualnya produk 
rokok Matrix Supermild yang warna biru pada pasar yang lama dalam 
jumlah besar. Sedangkan produk rokok Matrix yang lain adalah 
merupakan bentuk budaya innovation dari PR Bayi Kembar. 

2) Perluasan Pasar 
Strategi perluasan pasar berarti harus mencari wilayah pasar yang 
baru untuk jenis produk yang lama. Perluasan pasar ini dapat 
merupakan upaya untuk memasarkan kelebihan hasil produksi yang 
tidak terserap oleh pasar yang lama. Namun, biasanya perluasan 
pasar ini dimaksudkan untuk pengembangan perusahaan. Langkah 
pertama dalam perluasan pasar tentu saja menjajaki wilayah pasar 
yang mungkin dapat dijangkau. Sementara itu, semua sistem 
perusahaan dipersiapkan untuk mendukung strategi itu jika nantinya 
dilaksanakan. 
PR Bayi Kembar memperluas wilayah penjualan pada wilayah di luar 
Jawa. Wilayah luar Jawa mempunyai pasar yang lebih baik 
dibandingkan wilayah Jawa. Karena strategi pemasaran produk PR 
Bayi Kembar dimulai dari daerah pinggiran dan kemudian menuju 
tengah kota. 

3) Pengembangan Produk 
Strategi pengembangan produk akan menyangkut pasar dan produk 
secara langsung. Jika situasi pasar yang telah ada memungkinkan 
bagi produk baru, strategi pengembangan produk dapat dilaksanakan. 
Produk yang ditawarkan bukanlah produk yang lama, tetapi yang baru 
atau yang telah diperbaharui. Dalam hal ini tidak hanya penelitian 
pasar yang menjadi ujung tombak, tetapi juga penelitian pasar. 
Produk dari PR Bayi Kembar juga bermacam-macam. Yaitu Matrix 
Kretek 12, Matrix Supermild 16, Matrix Premium Merah 12, dan Matrix 
Premium Putih. Bermacam-macamnya produk adalah merupakan 
upaya pengembangan produk dan juga merupakan bentuk budaya
innovation dari PR Bayi Kembar. 

4) Diversifikasi Produk dan Pasar 
Strategi diversifikasi produk dan pasar bagaikan mendirikan 
perusahaan baru, yaitu dengan produk dan pasar yang baru. Untuk 
memutuskan strategi ini, diperlukan studi kelayakan secara lengkap. 
Divesifikasi berarti membuat produk baru yang lain dari yang sudah 
ada. Dengan demikian perusahaan mempunyai jenis produk lebih dari 
satu. Hal ini memerlukan perhatian sendiri terutama dalam strategi 
pemasarannya. Perlu diingat bahwa tidak setiap wilayah pasar 
mempunyai kedudukan dan informasi yang sama. Pada PR Bayi 
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Kembar dilihat adanya berbagai macam produk yang dihasilkan, yaitu 
Matrix Kretek 12, Matrix Supermild 16, Matrix Premium Merah 12, dan 
Matrix Premium Putih. 

5) Perluasan Tingkat Nasional dan Internasional 
Bagi perusahaan kecil, khususnya PR Bayi Kembar perluasan tingkat 
nasional jauh lebih mudah daripada ke luar negeri. Informasi agak 
lebih mudah diperoleh, risiko, dan peluang dapat dinilai jauh lebih 
cermat dan teliti. Tentu saja perluasan secara besar-besaran akan 
membutuhkan biaya yang tidak kecil dan seringkali kurang 
menguntungkan. Oleh karena itu perlu direncanakan taktik 
perluasannya. 

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, 
transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. 
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, 
yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai 
pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 
usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-
masing pilar adalah: 
1) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-

undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan 
transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 
penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). 

2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai 
pedoman dasar pelaksanaan usaha. 

3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta 
pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, 
menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) 
secara obyektif dan bertanggung jawab. 

Namun yang menjadi masalah adalah negara dan perangkatnya 
sebagai regulator belum menyusun sebuah ketentuan hukum tentang 
penerapan GCG bagi perusahaan perseorangan, khususnya perusahaan 
rokok yang berstatus perusahaan perseorangan. Sedangkan di satu sisi 
tidak dapat kita pungkiri bahwa perusahaan rokok dalam bentuk hukum 
apapun adalah merupakan penyumbang pajak bagi negara. Imbasnya 
dengan tidak adanya ketentuan penerapan GCG pada perusahaan 
perseorangan, mengakibatkan banyak perusahaan perseorangan belum 
betul-betul memahami pentingnya penerapan GCG. 

Jadi dengan mengacu pada uraian di atas, tujuan perusahaan 
perseorangan menerapkan prinsip GCG adalah untuk memaksimal nilai 
perusahaan perseorangan dengan cara peningkatan penerapan prinsip 
keterbukaan, akuntabillitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil 
agar perusahaan perusahaan memiliki daya saing yang kuat, mendorong 
pengelolaan perusahaan secara professional, transparan, dan efisien, 
mendorong agar pemilik perusahaan selaku pemimpin perusahaan dalam 
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang 
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tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 
bertanggungjawab terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
Sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modal pada 
perusahaan perseorangan. Sehingga kepemilikan modal tidak lagi 
sebagian besar bersumber pada pemilik perusahaan maupun pinjaman. 
Dan perusahaan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik dari 
sebelumnya. Hal ini juga merupakan keinginan dari PR Bayi Kembar. 

Walaupun kahadiran GCG di Indonesia merupakan salah satu 
solusi untuk menciptakan kegiatan berusaha yang kondusif dan dapat 
menghindarkan segala bentuk skandal dalam suatu perusahaan, 
terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan budaya korupsi 
yang sangat tinggi. Dalam kenyataannya hingga saat ini GCG belum 
diterapkan sepenuhnya. GCG masih tampak dirasakan seperti sebuah 
slogan, harapan, atau cita-cita yang ideal. Memang dalam kenyataannya 
perlu diakui bahwa belum semua perusahaan BUMN ataupun perusahaan 
swasta, apalagi perusahaan perseorangan, khsusunya perusahaan publik 
belum melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara sempurna. Hal ini 
dikarenakan pedoman hanya dalam bentuk rekomendasi dan belum 
spenuhnya ketentuan GCG diadopsi ke dalam peraturan perundang-
undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga banyak 
perusahaan enggan untuk menerapkan GCG secara penuh. 

 
E. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

a. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan perseorangan (badan 
usaha non badan hukum) dilakukan dengan pengembangan 
perusahaan yang merupakan aspek corporate behaviour (perilaku 
perusahaan). Dan pengembangan perusahaan yang sudah 
dilakukan PR Bayi Kembar adalah dengan perluasan pasar, 
pengembangan produk, diversifikasi produk dan pasar, dan 
perluasan tingkat nasional. Sedangkan bentuk-bentuk penerapan 
prinsip GCG pada perusahaan perseorangan (badan usaha non 
badan hukum) tidak terlalu jauh berbeda dengan penerapan prinsip 
GCG pada Perseroan Terbatas. Hanya bersifat lebih sederhana. 

b. Hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip GCG pada 
perusahan perseorangan (badan usaha non badan hukum) adalah 
kurangnya sosialisasi tentang pentingnya GCG bagi perusahaan-
perusahaan perseorangan, negara dan perangkatnya belum 
menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim 
usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten 
(consistent law enforcement) yang secara khusus diperuntukkan 
bagi perusahaan perseorangan, masyarakat kurang peduli dalam 
melakukan kontrol sosial (social control) terhadap jalannya sebuah 
perusahaan dan pihak internal PR Bayi Kembar yang kurang 
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menerapkan prinsip GCG. Sehingga melakukan perbuatan curang 
yang merugikan perusahaan. 

 
2. Saran 

a. Harus ada kerjasama antara primary stakeholders dan secondary 
stakeholder untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada ketika 
prinsip GCG diterapkan. Stakeholder dalam perusahaan 
perseorangan adalah pemilik perusahaan dan pimpinan 
perusahaan, karyawan, koordinator karyawan, supplier, rekanan 
bisnis dan masyarakat adalah primary stakeholder. Sedangkan 
pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, 
akademisi dan pesaing adalah merupakan secondary stakeholder. 

b. Dalam penerapan prinsip GCG harus ada dukungan tiga pilar yang 
saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai 
regulator (aspek legal normative), dunia usaha sebagai pelaku 
pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 
usaha. Dukungan dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yaitu 
bahwa negara dan perangkatnya harus menciptakan peraturan 
perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, 
efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law 
enforcement), di dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan 
GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha dan masyarakat 
sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang 
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan 
kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara 
obyektif dan bertanggung jawab. 
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Akad Musyarakah : Model Bisnis Untuk Membentuk 
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) 
Yang Berkeadilan 

Dyah Ochtorina Susanti 
 
A. SERIKAT USAHA DALAM HUKUM ISLAM 

Dasar filsafati tatanan perekonomian syari’ah adalah asas 
keseimbangan yang adil, dalam hal ini berarti mewujudkan keadilan sosial 
yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Berdasar pandangan inilah, 
seluruh kegiatan perekonomian secara konsepsional didasarkan atas 
prinsip kemitraan yang berdasarkan kesetaraan (equality), keadilan 
(justice), keterbukaan (fairness), kejujuran (honesty), dan hanya mencari 
keuntungan yang halal dan demi kemaslahatan umat. Melalui prinsip-
prinsip syari’ah tersebut, konsep hubungan dan kepentingan dalam 
kegiatan ekonomi syari’ah, misalnya hubungan antara investor dan 
pengelola adalah hubungan yang harmonis (mutual investor relationship), 
kepentingan pihak yang berlebih dana (surplus unit) dan pengguna dana 
atau kekurangan dana (defisit unit) yang dilandaskan pada kepentingan 
yang sama untuk memaksimalkan nilai tambah dari kelebihan dan 
kekurangan masing-masing pihak untuk ”menerima hasil dan 
menanggung kerugian” (profit and loss sharing). 

Seperti halnya kegiatan ekonomi pada umumnya, kegiatan 
ekonomi syari’ah mempunyai konsep dasar operasional sebagai berikut, 
yaitu:1
1. Konsep titipan murni (Wadi’ah) 
2. Konsep bagi hasil dan kemitraan (Mudlarabah dan Musyarakah)2

3. Konsep jual beli dengan margin keuntungan (Al-Murabahah, Ba’i 
salam, Ba’i Istishna) 

4. Konsep sewa (Al-Ijarah) 
5. Konsep jasa (Fee/ujrah) 

Selama ini konsep kemitraan lebih dikenal dengan nama sistem 
Profit and Loss Sharing (selanjutnya akan disingkat menjadi PLS)
kedudukan para mitra yang terlibat didalamnya bukanlah Top-Down 

                                                            
1 Muhamad. 2000, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah. UII Press, 

Yogyakarta, hlm. 7. 
2 Istilah Musyarakah pada umumnya diucapkan dengan Syirkah, demikian halnya 

dalam tulisan ini Musyarakah juga akan disebut dengan Syirkah. 

9 
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melainkan kemitraan yang sejajar. Pada tataran praktek di lapangan, 
sistem PLS ini banyak digunakan dalam bidang kerjasama dalam bentuk 
investasi. 

Pada dasarnya konsep bagi hasil dan kemitraan yang dalam 
ekonomi syari’ah dikenal dengan nama Musyarakah, sudah banyak 
dilakukan di Indonesia, dengan konsep kerjasama yang berbentuk 
Commanditaire Vennootschap (selanjutnya akan disingkat dan ditulis 
dengan CV). Selain dalam bentuk CV, perusahaan dalam bentuk 
Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia juga banyak yang membangun 
kerjasamanya dengan konsep bagi hasil dan kemitraan.3 

Data terakhir di Bank Indonesia sampai bulan April 2009, investasi 
berdasar konsep akad Musyarakah mengalami kenaikan yang signifikan.4 
Semakin meningkatnya kerjasama investasi dengan konsep akad 
Musyarakah ini, pada akhirnya pemerintah merespon secara positif 
dengan mengeluarkan berbagai aturan baru terkait kerjasama yang 
menggunakan sistem ekonomi syari’ah, yang salah satunya adalah 
penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi berdasar prinsip syari’ah 
diberi pilihan hukum untuk beracara di Pengadilan Agama.5 Guna 
menghindari sengketa dalam kerjasama kemitraan tersebut (akad 
Musyarakah) maka diperlukan asas keadilan dalam setiap tahapan 
kegiatan operasional akad Musyarakah tersebut. 

Konsep Musyarakah adalah kerjasama yang dapat dilakukan 
antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha 
bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak 

                                                            
3 Selain CV sudah banyak perusahaan di Indonesia yang juga menggunakan konsep 

bagi hasil dan kemitraan dalam menjalankan usahanya. Data terakhir sampai bulan Mei 
2009, perusahaan dengan konsep sistem profit and loss sharing (PLS), terdiri atas: 

1. Perusahaan swasta nasional, sebanyak 22 perusahaan. 
2. Perusahaan patungan, sebanyak 12 perusahaan. 
3. Perusahaan Daerah, sebanyak 26 perusahaan.  

Lihat www.bapepam.go.id, diakses tanggal 26 Juni 2009. 
4 Lihat statistika Bank Indonesia berikut ini : Komposisi Pembiayaan Yang diberikan 

Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah (dalam miliar rupiah) : tahun 2005 = 1, 898; 
tahun 2006 = 4,062; tahun 2007 = 5,578; tahun 2008 Juni = 6,518; tahun 2008 September = 
6,750; tahun 2008 Desember = 6,205. Komposisi Pembiayaan Yang diberikan Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah : tahun 2002 = 40,065; tahun 2006 = 26,351; tahun 2007 = 
41,714; tahun 2008 Juni = 48,398; September 2008 = 50,340; tahun 2008 Desember 
42,952; tahun 2009 Maret = 48,671; tahun 2009 April = 49,643. Statistik Bank Indonesia, 
www.bi.go.id, diakses tanggal 26 Juni 2009

5 Lihat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat: d. hibah; 
e.wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; i. ekonomi syari’ah” 

Pasal 49 tersebut juga diperkuat oleh Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syari’ah, yang berbunyi:”(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah 
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama; (2). Dalam hal para mitra 
telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3). Penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari’ah.”
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berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi 
sama atau atas dasar proporsi modal.6 Menurut An-Nabhani, berdasarkan 
kajian beliau terhadap berbagai hukum Musyarakah dan dalil-dalilnya, 
terdapat 5 (lima) macam Musyarakah dalam mu’amalah Islam, yaitu:7 
1. Syirkah Inan 
2. Syirkah Abdan 
3. Syirkah Mudlorobah 
4. Syirkah Wujuh 
5. Syirkah Mufawadlah 

Lebih lanjut menurut An-Nabhani semua Musyarakah itu adalah 
Musyarakah yang dibenarkan syari’ah Islam. Dasar dari pembenaran 
tersebut menurut beliau adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak 
yang bersangkutan dalam mengadakan akad Musyarakah. Hal ini juga 
sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah 
satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan. Lebih rinci, Pasal 
1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian 
(dalam hukum Islam disebut dengan akad) adalah: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. 

                                                            
6 Bunyi Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, 2008, Jakarta, hlm. 43. 
7 Taqiyuddin An-Nabhani. 1990, An-Nizam Al-Iqtishadi Fil Al-Islam. Darul Ummah, 

Beirut, hlm. 148. Lihat dan baca Dyah Ochtorina Susanti. 2011, Disertasi: Pembentukan 
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) berdasar Akad Musyarakah. 
PDIH-Univ. Brawijaya, Malang, hlm. 108. Syirkah Al-Amwal atau Syirkah Inan, yaitu 
persekutuan dalam modal, uasaha dan keuntungan. Kerjasama ini dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka 
lakukan sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka 
semua, usaha juga dilakukan mereka bersama untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula 
bersama. Syirkah semacam ini berdasarkan ijma’ diperbolehkan. Syirkah Abdan atau 
Syirkah Al-A’mal, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian 
dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bentuk konkritnya adalah kerjasama sesama 
dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. 
Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali 
memperbolehkan bentuk Syirkah ini. Sementara itu mazhab Syafi’i melarangnya karena 
mazhab ini hanya memperbolehkan Syirkah modal dan tidak memperbolehkan Syirkah 
kerjasama. Syirkah Wujuh yaitu, kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa 
yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tidak seorangpun yang memiliki modal, 
namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu 
secara hutang untuk dijual kembali, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah
Mufawadhah, yaitu setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki 
modal usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. 
Di mana kerjasama ini mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam 
modal, usaha dan hutang. 
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Musyarakah (Syirkah), disyari’atkan Allah secara tegas dalam Al-
Qur’an, karena tidak semua usaha mampu dijalankan oleh perseorangan. 
Usaha-usaha tertentu, diperlukan adanya kerjasama atau persekutuan 
yang melibatkan pihak lain, baik dalam pengelolaan dan atau modalnya. 
Dasar hukum berlakunya Musyarakah ini salah satunya dapat 
diketemukan pada: 
1.  QS. An-Nisa ayat 12, yang artinya:  

”dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu 
itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta 
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau 
(dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat 
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika 
kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang 
mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah 
dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka 
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 
sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Penyantun.” 

QS. An-Nisa ayat 12 ini merupakan ayat yang mengatur tentang 
hukum waris dalam hukum Islam, akan tetapi kalimat yang berbunyi: 
“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” menunjukkan 
bahwa kepemilikan bersama terhadap harta diperbolehkan dalam Al-
Qur’an dan kepemilikan harta bersama inilah yang merupakan bentuk 
dari Syirkah Amlak (Syirkah dengan kepemilikan harta bersama tanpa 
ada akad tertulis mengenai kepemilikan harta). 

2.   QS. Shad ayat 24 yang artinya berbunyi: 
”Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang 
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa 
Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertaubat.” 

QS. Shad ayat 24 ini menunjukkan kepemilikan harta bersama (terkait 
ayat tersebut yang dimaksud harta adalah kambing), kepemilikan 
bersama inilah yang juga disebut dengan Syirkah Amlak (Syirkah 
dengan kepemilikan harta bersama tanpa ada akad tertulis mengenai 
kepemilikan harta) . 
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3. Hadits-hadits seperti: 
a. Dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Rasulullah 

bersabda: 
”Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga 
dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari 
keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati 
maka Allah keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim) 

b. Dalam hadist lain juga disebutkan bahwa: 
”Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, 
sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.”(HR.Bukhari dan 
Muslim).  

Pada kegiatan akad Musyarakah, asas keadilan dijadikan landasan 
dalam setiap kegiatan operasionalnya. Terjaminnya kedudukan yang 
seimbang, pembagian proporsi keuntungan yang seimbang dengan 
modal yang diinvest-kan, adanya imbal balik antara hak dan kewajiban 
dari para mitra yang bersangkutan, dan sebagainya sebagaimana telah 
disepakati oleh para mitra. Akad Musyarakah merupakan sebuah 
kemitraan kontraktual dan dipandang sebagai suatu kemitraan yang 
benar karena pihak yang bersangkutan bersedia memasuki persetujuan 
kontrak untuk melakukan investasi bersama dalam berbagai keuntungan 
dan resiko. 

Persyaratan syari’ah dalam membagi proporsi modal dan 
keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang 
dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah 
keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang 
dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara 
suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.8 Terkait hal yang 
demikian, keadilan dalam kemitraan usaha atau Musyarakah 
mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus 
merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka 
baik berupa keahlian, waktu, kemampuan, manajemen, kemauan yang 
baik dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai 
proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha 
tersebut. Inilah yang menjadi keunggulan dari akad Musyarakah. 
Kesemuanya ini harus dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis antara 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya supaya tidak menimbulkan 
sengketa di kemudian hari. 

 
B. SERIKAT USAHA: MODEL BISNIS YANG BERKEADILAN  

Di Indonesia, akad Musyarakah lebih banyak digunakan pada 
transaksi pembiayaan dalam bidang perbankan. Pada pembahasan di 
bagian ini peneliti akan melihat akad Musyarakah untuk pembentukan CV 
dengan berlandaskan pada asas keadilan. Di mana sampai saat ini 

                                                            
8 Yusuf Qardhawi. 1987, Norma dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani Press, 

Jakarta, hlm.396. 
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keadilan banyak di persepsikan berbeda-beda, dan keadilan juga banyak 
dipersepsikan sebagai sesuatu yang abstrak. 

Terkait dengan asas keadilan dalam akad Musyarakah pada 
pembentukan CV, maka tidak akan terlepas pada yang dinamakan asas 
hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, 
tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-
tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, 
asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran 
atau kriteria bagi perilaku manusia.9 

Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi 
bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. 
Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu 
norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari ”ratio legis”nya. 
Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma 
hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang 
terdapat di dalamnya.10 

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan pendapat dari G.W. 
Paton yang mengemukakan asas sebagai:11 ”A principle is the board 
reason which lies at the base rule of law” (terjemahan DOS: asas adalah 
suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendalam yang 
mendasari adanya norma hukum) 

Mendukung pendapat Paton dalam Mahadi menyatakan bahwa 
”asas hukum adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, 
mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan”.12 Lebih lanjut 
Bruggink mempertegas bahwa asas hukum, berperan dalam interpretasi 
aturan hukum dan menentukan wilayah penetapan kaidah hukum, ia 
berfungsi ganda sebagai fondasi sistem hukum positif dan batu uji kritis 
sistem hukum positif. Asas-asas hukum sebagai meta-norm (norma-
norma berada di luar, namun melandasi dan menjiwai) dari norma-norma 
hukum yang muncul sebagai kaidah-kaidah perilaku.13 

Keberadaan asas hukum adalah conditio sine quanon bagi norma 
hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang memberikan 
arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filsafati, yang 
berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai 
dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai 
yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.14 Mahkamah Agung 

                                                            
 9 Bachsan Mustafa. 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.49. 
 10 Satjipto Rahardjo. 2000, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47. 
 11 George White Cross Paton. A Text Book Of Jurisprudence. Oxford University 

Press. hlm. 204.  
 12 Mahadi. 1989, Falsafah Hukum Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 119. 
 13 J.H.H. Bruggink. Alih Bahasa: Bernard Arif Sidharta. 1996, Refleksi Tentang 

Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.120. 
 14 Soejadi. 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Lukman 

Offset, Jakarta, hlm. 68. 
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dalam norma-norma kehormatan Mahkamah Agung, menyatakan bahwa 
adil pada hakikatnya bermakna ”menempatkan sesuatu pada tempatnya 
dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang 
didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama 
kedudukannya”.15 

Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang 
terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk 
mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam 
masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang 
secara umum merujuk kepada keadilan.16 Terkadang hukum positif tidak 
sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan 
seringkali tidak memiliki kepastian hukum, sehingga komprominya adalah 
bagaimana agar hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari 
rasa keadilan itu. 

Secara filsafati, asas keadilan memiliki keterkaitan dengan 
proporsionalitas dan keseimbangan, yang terrefleksi dari adanya tiga 
syarat minimum agar keadilan mendapat pernyataannya, yaitu:17  
1. Adil adalah tengah-tengah, diantara dua ujung ia berada; 
2. Adil adalah kesebandingan, yang harus dinyatakan dalam dua bagian 

yang sebanding dari apa yang dibagi; 
3. Dalam sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu 

untuk siapa hal itu adil. 

Demikian halnya dengan pembentukan CV berdasar akad
Musyarakah harus mengandung keadilan yang terrefleksikan dalam 
proporsionalitas dan keseimbangan. Menurut peneliti, sampai saat ini, 
upaya mencari apa yang dimaksud dengan proporsionalitas seringkali 
mengalami tumpang tindih dengan apa yang dimaksud keseimbangan. 
Terkait dengan kontrak Musyarakah yang nantinya akan digunakan untuk 
membentuk suatu perusahaan, proporsionalitas dan keseimbangan tidak 
dapat dipisahkan keberadaannya. Terkait dengan hal tersebut, peneliti 
akan menguraikan dan menarik benang merah diantara keduanya 
sehingga tercipta pemahaman yang lebih komperehensif untuk 
membedakan keduanya. Mengenai istilah proporsionalitas, yang dalam 
bahasa Inggris disebut dengan proportion, Black Law Dictionary 
memberikan makna proportion sebagai berikut:18 ”an indefinite proportion 
is equivalent to a general one”.(terjemah bebas DOS: definisi proporsional 
adalah sebanding satu sama lain). 

                                                            
15 Muchsin. 2004, Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum. STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 

83. 
16 Lawrence M. Friedman. 1975, The Legal System: A Social Science Perspective. 

Rusell Sage Foundation, New York, hlm. 17-18. 
17 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994, Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya. 

Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26. 
18 Black Law Dictionary. 1979, West Publishing Company, tanpa kota, hlm. 1097. 
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Senada dengan Black Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mengartikan kata proporsionalitas atau proporsional berarti 
sesuai dengan proporsi, sebanding atau berimbang.19 

Lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan arti 
kata seimbang sebagai sesuatu yang seimbang (seimbang-sama berat, 
setimbang, sebanding, setimpal) yang dalam bahasa belanda disebut 
”evenwicht-evenwichting” atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan 
”equality-equal-equilibrium.” 20  

Black Law Dictionary21, mendefinisikan ”equal” sama dengan ”alike; 
uniform; on the same plane or level with respect to efficiency, worth, 
value, amount or rights. Word ”equal” as used in law implies not identify 
but duality and used of one thing as the measure of another.” (terjemah 
bebas DOS: Sama, seragam; pada bidang yang sama atau tingkat 
sehubungan dengan efisiensi, senilai, jumlah nilai atau benar. Kata yang 
sama digunakan dalam hukum, tidak mengidentifikasi tapi duality dan 
digunakan satu hal sebagai ukuran lain). 

Webster’s Third New International Dictionary22, memberi pengertian 
”equal” sebagai berikut:  
1. Of the same quantity, size, number, value, degree, intensity, quality, 

etc.
2. Having the same right, privileges, ability, rank, etc. 
3. Evenly proportioned; balance or uniform in efeect or operation. 
4. Having the necessary ability, strenght, power, capacity, or courage. 
5. Fair, just, impartial. 

Terkait hukum kontrak, N.E. Algra dalam Kamus Istilah Hukum 
Fockema Andreae Belanda-Indonesia menterjemahkan proporsionalitas 
dengan proportionaliteits beginsel, bahwa harus ada keseimbangan 
tertentu antara timbulnya kerugian dan pemberian ganti rugi 
(pembelaan).23 Pada kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda-
Indonesia tidak ditemukan istilah evenwichtbeginsel tetapi 
evenredigheidsbeginsel untuk menterjemahkan arti keseimbangan yaitu 
sebagai pedoman dasar bagi pertimbangan hukum manusia yang 
berpokok pangkal pada pikiran bahwa setiap anggota persekutuan hukum 
sama nilainya mengenai pembagian syarat-syarat dalam suka dan duka. 
A.B Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts24 terkait dengan 
hubungan hukum perikatan, memberi makna seimbang (in evenwitch, 
                                                            

 19 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Balai 
Pustaka, Jakarta, hlm. 373. 

 20 Ibid. 
 21 Black Law Dictionary. Op.Cit, hlm. 1193. 
 22Merriam-Webster. Webster’s Third New International Dictionary. Springfield 

Merriam-Webster, Massachusetts, hlm. 458. 
 23 N.E. Algra. 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia. 

Bina Cipta, Jakarta, hlm. 126. 
 24 AB. Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts. 2000, Indonesische-Nederlands 

Woodenboek Privaatrecht.  KITLV Uitgeverij, Leiden, hlm. 30. 



204 Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi

Akad Musyarakah: Model Bisnis untuk Membentuk  ...

204 
 

evenwichtig, evenredig, gelijkwaardig, (van de rechten/plichten van) 
contracterende partijen) adalah menurut imbangan (evenredig, naar 
evenredigheid, pondspongewijs), dengan memberi contoh: pelunasan 
harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan 
jumlah masing-masing. Lebih lanjut A.B Massier dan Marjanne 
Termorshuizen-Arts menjelaskan mengenai keseimbangan 
(evenwichtigheid, evenredigheid, gelijkwaardigheid contracterende
partijen) dengan merujuk dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam 
perjanjian tersurat di dalam Pasal 1320 BW (Burgerlijk Wetboek), hanya 
apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dan keserasian, 
maka tercapailah kesepakatan tersebut diajukan pengertian mengenai 
”ketidakseimbangan” (ketidakserasian), untuk penerapan hakim 
memperhatikan adanya indikasi atau patokan tertentu yang merupakan 
dasar bagi kesimpulan bahwa telah terjadi penyalagunaan keadaan yang 
dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian 
kedudukan para pihak. Disini AB. Massier dan Marjanne Termorshuizen-
Arts memberi makna yang sama untuk kata ”evenredigheid” yang berarti 
keseimbangan, keserasian, kesebandingan (evenredigheidsbeginsel  
yang dalam bahasa Indonesia disebut asas keseimbangan). 

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hernoko,25 
menyebutkan proporsionalitas dengan istilah ”equitability contract” 
dengan unsur justice serta fairness. Makna ”equitability” menunjukkan 
suatu hubungan yang setara (equal), tidak berat sebelah dan adil 
(justice), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya 
berlangsung secara proporsional dan wajar, dengan merujuk pada asas
ae quitas praestasionis, yaitu asas yang menghendaki jaminan 
keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut 
hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah 
ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam 
keadaan yang tidak sama, akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh 
dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya 
secara tidak memadahi kepada pihak lain. Pada situasi inilah 
proporsionalitas dimaknai sebagai ”equitability” . 

Keseimbangan seringkali diartikan dalam kesamaan, sebanding 
dalam jumlah, ukuran atau posisi. Pada perspektif kontrak, asas 
keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus 
seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan 
kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi 
penguasa untuk menyeimbangkannya. Terkait dengan proporsionalitas, 
proporsionalitas acapkali sekedar dipahami dalam konteks hukum 
pembuktian, meskipun pada dasarnya proporsionalitas harus dimaknai 
sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang melindungi 
segenap aspek kontraktual secara keseluruhan. 
                                                            

 25 Agus Yudha Hernoko. “Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya 
Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan”, Jurnal Hukum 
Bisnis, Volume 29 – No. 2 Tahun 2010, hlm. 12-13. 
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Terkait dengan asas keadilan dalam perjanjian berdasar akad 
Musyarakah pada pembentukan CV maka proporsionalitas dan 
keseimbangan bagi para mitra yang akan mengadakan kontrak 
merupakan manivestasi dari asas keadilan, hal-hal yang harus 
mencerminkan keadilan dalam akad Musyarakah adalah sebagai berikut: 

1. Sifat Modal Dalam Akad Musyarakah
Musyarakah merupakan akad yang hubungannya dibentuk oleh 

para mitra yang terllibat di dalamnya melalui kontrak tertulis (akad) yang 
disepakati bersama. Pada saat akan dimulainya akad ini, maka yang 
diperlukan adalah sikap ridho sama ridho diantara para mitra, dan adanya 
keseimbangan yang merupakan manifestasi dari sikap tidak berat 
sebelah. Keridhoan dan keseimbangan inilah yang nantinya menjadi 
tonggak dari implementasi asas keadilan. Keridhoan dan keseimbangan 
antara para mitra, dapat dilihat pada proses negosiasi para mitra saat 
akan mengadakan akad. Pada setiap proses negosiasi akad, sasaran 
atau tujuan dari para mitra sebenarnya hanya satu, yaitu mencapai kata 
sepakat.26  

Pada umumnya, akad Musyarakah dilakukan atas dasar modal 
yang diinvestasikan oleh setiap mitra dalam bentuk modal likuid. Terkait 
pada kebiasaan bahwa modal selalu dalam bentuk likuid, 
mengindikasikan bahwa akad Musyarakah hanya dapat dilakukan dengan 
modal uang dan tidak dapat dengan komoditas, dengan kata lain, bagian 
modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk uang. Tidak 
ada bagian modal yang berbentuk natura. 

Terkait dengan modal, ada beberapa cendekia muslim yang 
mempunyai pandangan berbeda, antara lain: 
a. Pendapat Imam Malik27 

Menurut Imam Malik bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat 
sahnya Musyarakah, sehingga mitra diperbolehkan berkontribusi 
dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam 
uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini juga 
diadopsi oleh beberapa ahli hukum Islam mazhab hambali. 

b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad 
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kontribusi dalam 
bentuk natura tidak diperbolehkan dalam akad Musyarakah. Sudut 
pandang mereka didasarkan pada dua alasan yakni:28 
Pertama, mereka mengatakan bahwa komoditas dari tiap mitra selalu 
dapat dibedakan dari komoditas mitra lainnya. Salah satu contoh 
kasusnya adalah, jika A berkontribusi satu mobil ke dalam usaha dan 
B juga berkontribusi satu mobil ke dalam usaha, dan setiap mobil 

                                                            
26 Budiono Kusumohamidjojo. 1999, Panduan Negosiasi Kontrak. Grasindo, Jakarta, 

hlm. 9. 
27 Moh. Zuhri. 1994, Terjemah Fiqih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan 

Hambali) Bagian Mu’amalat. Jilid ke 4. Asy-Syifa, Semarang, hlm. 135. 
28 Ibid. hlm. 151-152. 
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merupakan milik ekskusif dari pemilik asli. Jika mobil A terjual, hasil 
penjualan seharusnya menjadi milik A. B tidak memiliki hak untuk 
memperoleh bagian dari penjualan tersebut. Akibatnya adalah selama 
komoditas tiap mitra dapat dibedakan dari komoditas mitra lain, 
kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika modal yang 
diinvestasikan oleh tiap mitra dalam bentuk uang, bagian modal tiap 
mitra tidak dapat dibedakan dari bagian modal mitra lain karena 
satuan uang tidak dapat dibedakan dari satuan uang lainnya. 
Sehingga modal mereka membentuk ”pool” (kolam) bersama, maka 
terbentuklah kemitraan bersama. 
Kedua,   mereka mengatakan bahwa terdapat sejumlah situasi dalam 
akad Musyarakah ketika para mitra terpaksa harus membagikan 
kembali bagian modal masing-masing mitra. Jika bagian modal dalam 
bentuk komoditas, pendistribusian kembali tidak dapat dilakukan 
karena komoditas tersebut mungkin telah dijual. Jika modal 
dikembalikan berdasarkan nilainya, nilainya mungkin telah meningkat, 
dan ada kemungkinan mitra tersebut akan mendapatkan semua 
keuntungan usaha karena apresiasi komoditas yang diinvestasikan; 
mitra lain tidak mendapat bagian keuntungan. Sebaliknya, jika 
nilainya menurun, ada kemungkinan bahwa satu mitra mendapatkan 
bagian dari harga awal komoditas dari mitra lain selain bagian 
investasinya sendiri. 

c. Pendapat Imam Syafi’i, yang dapat dikatakan sebagai pendapat 
tengah-tengah, berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis, yaitu:29 
1) Dhawat al-amthal (fungible goods), yaitu komoditas yang apabila 

rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan 
kuantitasnya, seperti beras, gandum dan sebagainya. Jika 100 kg 
beras rusak, maka akan mudah menggantinya dengan 100 kg 
beras lain yang sama kualitasnya. 

2) Dhawat al-qeemah (non-fungible goods), yaitu komoditas yang 
tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, seperti 
seekor sapi. Setiap ekor domba mempunyai karakteristik yang 
tidak sama dengan domba lain. Jika seseorang membunuh 
domba orang lain, dia tidak dapat menggantinya dengan domba 
lain yang serupa. kecuali membayar harga domba tersebut. 

Imam Syafi’i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama (dhawat al-
amthal) boleh dipakai sebagai bagian modal akad Musyarakah, 
sedangkan komoditas jenis kedua (dhawat al-qeemah) tidak boleh. 
Berdasarkan pembedaan komoditas antara dhawat al-amthal dan
dhawat al-qeemah ini, Imam Syafi’i telah memenuhi keberatan kedua 
dari Imam Ahmad karena untuk kasus dhawat al-amthal, distribusi 
kembali modal dapat dilakukan dengan memberikan komoditas 
serupa kuantitas dan kualitasnya seperti yang dahulu disertakan 

                                                            
29 Ibid, hlm. 159. 
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dalam investasi.  Keberatan pertama Imam Ahmad masih belum 
terjawab oleh Imam Syafi’i.  

Guna memenuhi keberatan kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan 
bahwa komoditas yang tergolong dalam dhawat al-amthal (fungible 
goods/barang yang kalau rusak dapat diganti dengan barang lain) dapat 
menjadi bagian modal hanya jika komoditas dari masing-masing mitra 
digabung/dicampur menjadi satu sehingga bagian komoditas seorang 
mitra tidak dapat lagi dibedakan dari bagian komoditas mitra lainnya. 

Terkait dengan modal, hukum perdata di Indonesia menyebutnya 
sebagai inbreng, yang secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1619 
KUHPerdata30, sejalan dengan hukum Islam, Pasal 1619 KUHPerdata 
memberikan keleluasaan bagi modal yang akan dimasukkan ke dalam 
persekutuan untuk membentuk suatu perusahaan (terkait dengan 
disertasi ini, perusahaan yang dimaksud adalah pembentukan CV). 
Secara eksplisit, hukum perdata mengatur bahwa inbreng yang dapat 
dijadikan modal untuk membentuk perusahaan adalah uang, barang-
barang dan kerajinan. Kata “kerajinan” dipakai oleh Subekti dalam 
menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan kata aslinya 
adalah “nijverheid”. Sebenarnya maksud dari kata tersebut adalah 
“tenaga kerja”.31 

Menurut Rudhi Prasetya, sebenarnya semua sekutu dengan 
sendirinya harus memasukkan sekedar tenaga dan atau keahliannya 
sepenuhnya. Pada kenyataannya diperbolehkan ada sekutu yang 
memasukkan tenaga kerja atau keahliannya semata-mata tanpa 
memasukkan inbreng dalam wujud lainnya, kecuali dalam sekutu diam 
tanpa akan memasukkan tenaga atau keahliannya. Lebih lanjut Rudhi 
Prasetya menjelaskan dengan bertitik tolak pada pendirian bahwa semua 
sekutu harus dengan sendirinya memasukkan tenaga kerja dan atau 
keahliannya, maka konsekuensinya segala hasil yang diperoleh oleh si 
sekutu yang timbul karena keahliannya, termasuk yang dikerjakannya di 
luar persekutuan, tetap menjadi sebagai hasil persekutuan dan dibagi di 
antara sekalian sekutu. Konsekuensi lain dari pendirian ini, seorang 
sekutu menjadi tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar 
persekutuan yang bersifat menyaingi (konkurensi) terhadap 
persekutuan.32  

                                                            
30 Bunyi Pasal 1619 KUHPerdata secara lengkap: “Segala persekutuan harus 

mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk menfaat bersama para pihak. 
Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun 
kerajinannya ke dalam perseroan itu.”.  

31 Rudhi Prasetya. 2002, Maatschap. Firma, dan Persekutuan Komanditer. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13. 

 32 Ibid, hlm. 14. Lebih lanjut Rudhi Prasetya menjelaskan, bahwa sesuai dengan 
pembagian “barang” dalam KUHPerdata, barang tersebut dapat berupa: 
1. barang berwujud  
2. barang yang tidak berwujud, adalah barang yang berupa “hak-hak” misalnya “hak 

tagihan”, “hak milik intelektual”, pada prakteknya, “good will” juga merupakan barang 
tidak berwujud. 
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Mengenai modal yang dimasukkan dalam kerjasama pembentukan 
CV, hukum Islam dan hukum perdata mempunyai kesamaan pandangan, 
yakni sama-sama mengenal barang berwujud dan barang tidak berwujud. 

Menurut peneliti, mengenai modal ini, jika seorang mitra ingin ikut 
berpartisipasi dalam akad Musyarakah dengan kontribusi komoditas, dia 
dapat melakukannya menurut pendapat Imam Malik tanpa adanya 
pembatasan, dan bagian modalnya ditetapkan berdasarkan harga pasar 
saat akad Musyarakah ditandatangani. Menurut pendapat Imam Syafi’i 
sebagaimana yang telah peneliti uraikan di halaman sebelumnya, hal ini 
hanya dapat dilakukan jika menggunakan komoditas jenis dhawat al-
amthal. Menurut Imam Abu Hanifah, jika komoditasnya berjenis dhawat 
al-amthal, hal ini dapat dilakukan dengan mencampur komoditas tiap 
mitra menjadi satu. 

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam 
mengatur mengenai modal adalah bahwa dalam hukum Islam (berdasar 
pendapat Imam Syafi`i) secara tegas tidak memperkenankan 
memasukkan komoditas berjenis barang dhawat al-qeemah (komoditas 
yang tidak dapat diganti oleh komoditas lain/non-fungibel goods), maka 
tidak boleh digunakan sebagai bagian modal dari akad Musyarakah.
Mengenai modal yang berbentuk komoditas yang tidak dapat diganti oleh 
komoditas lain (non-fungibel goods), tidak ditemukan pengaturannya 
dalam hukum perdata, untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan 
mengenai modal dalam hukum perdata dapat dilihat pada table-tabel 
berikut ini: 

 
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mengenai 

Modal dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata  
dalam Membentuk CV 

 
Unsur 
kerjasama 

Hukum Islam Hukum Perdata 

1. Jenis 
Modal  

 

1. Modal dalam bentuk uang dikenal 
dalam hukum Islam sebagai Syirkah
Inan  

2. Modal dalam bentuk benda dikenal 
dalam hukum Islam sebagai Syirkah
Amlak (Syirkah hak milik) 

3. Modal dalam bentuk keahlian
dikenal dalam hukum Islam sebagai 
Syirkah abdan. 

4. Modal dalam bentuk nama baik 
untuk membeli suatu benda dan 
digunakan untuk kerjasama dikenal 
dalam hukum Islam sebagai Syirkah
Wujuh. 

5. Modal dalam bentuk aliansi modal 
uang yang sama dan hutang piutang 
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yang sama antara para mitra 
disebut Syirkah Mufawadah.

Hukum Islam secara tegas 
membedakan jenis Syirkah
(persekutuan) yang nantinya juga akan 
membawa pengaruh terhadap 
pelaksanaan kerjasama, dan 
pembagian keuntungan serta kerugian.  

3. Nilai 
dalam 
kerjasam
a 

 

Religius, mengkaitkan aturan dan nilai 
agama (Al-Qur’an) di dalam kerjasama 
Berdasarkan Maqashid Al-Syari’ah, 
melindungi terhadap harta (hifzh al-
mal) --- berlaku universal disetiap 
tempat (negara), situasi dan kondisi. 

Sekuler --- 
perlindungan 
terhadap harta 
berdasar 
KUHPerdata. 

Sumber: Catatan Pribadi Peneliti, diolah, 2011 

Jalan tengah dari modal yang diperlukan dalam membentuk suatu 
CV menurut peneliti33, bagian modal dalam Musyarakah dapat berbentuk 
tunai atau berbentuk komoditas. Jika berbentuk komoditas, nilainya 
ditentukan dengan harga pasar pada saat akad ditandatangani. 
Penggantian harga barang modal yang berbentuk komoditas dengan nilai 
yang ditentukan dengan harga pasar, menurut peneliti secara tidak 
langsung menyiratkan adanya keseimbangan bagi modal yang 
dimasukkan (inbreng) oleh masing-masing mitra dari keseimbangan inilah 
akan tercapai keadilan bagi masing-masing mitra yang menanamkan 
modalnya dalam akad Musyarakah. 

Inilah yang menurut Majid Khadurri disebut dengan keadilan 
substantif34, yang berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi 
syari’ah (keadilan subtantif), yang juga merupakan suatu aspek internal 
dari akad Musyarakah itu sendiri.  

Senada dengan Majid Khadurri, Thomas Aquinas35 menyebut 
kesamaan kuantitas atau jumlah (acqualitas quantitas) sebagai keadilan 
ditributif yang pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person 
manusia (acceptio personarum) dan keluhurannya (dignitas). Lebih lanjut 
Thomas Aquinas menjelaskan bahwa dalam konteks keadilan distributif, 
keadilan dan kepatutan (equity) tidak tercapai semata-mata dengan 
penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara 

                                                            
 33 Mengenai barang modal ini, peneliti lebih menyetujui pendapat dari Imam Malik, 

karena pendapat beliau adalah pendapat yang paling sederhana diantara Imam yang lain, 
masuk akal dan memenuhi kebutuhan usaha modern. Pendapat peneliti ini bukan berarti 
mengecilkan pendapat para Imam yang lain. 

 34 Majid Khadurri. 1999, The Islamic Conception Of Justice (Terjemah H.Mochtar 
Zoeni dengan Judul Teologi Keadilan Perspektif Islam). Risalah Gusti, Surabaya, hlm. 9. 

 35 E. Sumaryono, 2002, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas 
Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 90-91. 
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satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitas rei ad rem). Mengenai 
bentuk kesamaan ini menurut beliau ada 2 (dua), yaitu: 
1. Kesamaan proporsional (acqualitas proportionis) 
2. Kesamaan kuantitas atau jumlah (acqualitas quantitas)  

Terkait dengan modal yang dimasukkan oleh para mitra, berdasar 
pemikiran dari keadilan distributif maka diperlukan suatu modal yang 
kuantitas dan kualitasnya bersifat proporsional dan seimbang diantara 
para mitra yang terlibat dalam pembentukan CV berdasar akad 
Musyarakah.   

2. Penentuan Proporsi Keuntungan dan Proporsi Kerugian Dalam 
Akad Musyarakah Pada Pembentukan CV 

Membahas mengenai proporsi keuntungan dan kerugian adalah 
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dan merupakan inti 
dari suatu kerjasama berdasar akad Musyarakah. Jika penentuan 
proporsi ini keuntungan dan proporsi kerugian ini dirasakan oleh salah 
satu mitra tidak memenuhi rasa keadilan, maka yang akan timbul adalah 
sengketa. Guna menghindari sengketa inilah maka penentuan proporsi 
keuntungan dan kerugian, menurut peneliti harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut:36 
a. Penentuan proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra 

usaha dan proporsi kerugian harus jelas dan harus disepakati di awal 
akad (kontrak). Perhitungan mengenai proporsi keuntungan harus 
berdasarkan motode cash basis, keuntungan dibagi berdasarkan 
keuntungan nyata yang telah diterima, bukan berdasarkan acrual
basis, keuntungan yang masih akan diterima. Inilah yang 
membedakan antara konsep PLS berdasarkan sistem ekonomi 
syari’ah dengan sistem ekonomi konvensional (barat). 

b. Nisbah keuntungan (rasio) untuk masing-masing mitra usaha harus 
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari 
usaha tersebut, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang 
disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk 
mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan 
modal investasinya. 

Contoh ilustrasi kasus: 
Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan 
bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah) dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka 
kemitraan semcam ini menjadi tidak sah. Demikian halnya jika 
disepakati bahwa A akan memperoleh 15% dari nilai investasinya, 
kemitraan ini juga menjadi tidak sah. Dasar yang benar untuk 

                                                            
36 Hasil diskusi dengan Nur Sulaiman, salah seorang pengamat perkembangan 

ekonomi syari’ah di Jakarta, 22 Juli 2010.  
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mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari 
keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha. 

Terkait dengan penentuan proporsi keuntungan dalam akad 
Musyarakah, para ahli hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:37 
a. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi 

keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang 
ditentukan sebelumnya dalam akad, sesuai dengan proporsi modal 
yang disertakan. 

b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula 
berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.  

c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-
tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari 
proporsi modal pada kondisi normal. Akan tetapi, jika ada mitra yang 
memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak 
boleh melebihi proporsi modalnya. 

Mengenai pembagian proporsi kerugian, para ahli hukum Islam 
sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi 
investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% 
modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak boleh lebih dan 
tidak boleh kurang dari 40%. Apabila ini tidak dijalankan, maka akad 
Musyarakah menjadi tidak sah. Menurut Imam Syafi’i, porsi keuntungan 
atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi 
penyertaan modalnya. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan 
Imam Ahmad porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang 
disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi 
penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang dikemudian hari 
menjadi patokan bagi setiap mitra yang akan melakukan kegiatan bisnis, 
yakni prinsip keuntungan didasarkan pada kesepakatan para mitra, 
sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya. 

Menurut peneliti, adanya pemikiran bahwa keuntungan didasarkan 
kesepakatan para mitra, bahkan diperbolehkan jika keuntungan yang 
didapat dari akad Musyarakah dinikmati oleh salah satu mitra sesuai 
dengan kesepakatan, tapi jika terjadi kerugian maka semua mitra harus 
menanggung kerugian tersebut sesuai dengan modal yang 
diinvestasikan, adalah berdasar bahwa pada dasarnya hukum Islam 
tidaklah memberatkan kepada umat manusia, dan semua aturan yang 
berdasarkan hukum Islam dibangun di atas sendi-sendi dengan salah 
satu tujuannya adalah tidak memperbanyak beban dan menghilangkan 
kesulitan (qillat al-taklif, nahyu al-haraj wa raf’u al-masyakah). 

Hal terpenting menurut peneliti, yang perlu dijadikan pedoman 
dalam pembagian keuntungan dalam akad Musyarakah adalah bahwa 
proporsi keuntungan ditetapkan bukan sebagai suatu jumlah uang yang 
tetap, jika proporsi keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang tetap, maka 

                                                            
37 Moh. Zuhri. Op.Cit. hlm. 116-165 
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inilah yang disebut bunga. Tentunya bunga adalah sesuatu yang 
diharamkan dalam hukum Islam dan akad Musyarakah yang dilakukan 
menjadi tidak sah. 

Terkait dengan pembagian keuntungan, hukum perdata 
menyinggung dalam Pasal 1633 KUHPerdata.38 Pada asasnya dalam 
membagi keuntungan dan kerugian diantara para sekutu didasarkan atas 
keseimbangan pemasukkan masing-masing sekutu. Hal terpenting yang 
menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika sekutu hanya memasukkan 
tenaga kerja atau keahliannya? 

Terkait hal ini Pasal 1633 KUHPerdata memberikan penjelasan 
bahwa mitra tersebut dianggap telah memasukkan bagian yang terkecil. 
Menurut Rudhi Prasetya, para mitra dalam sebuah persekutuan bebas 
dapat memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan, dan tidak harus 
terikat dengan Pasal 1633 KUHPerdata, misalnya sekalipun inbreng 
masing-masing sekutu tidak sama, namun mereka saling berjanji untuk 
membagi sama rata diantara mereka.39 Bahkan, diperbolehkan 
diperjanjikan manakala terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut 
akan dibagikan di antara mereka sebanding dengan inbreng-nya masing-
masing, namun dalam hal timbul kerugian maka keuntungan itu semata-
mata akan ditanggung oleh salah satu diantara mereka. Pengecualian 
dari pembagian keuntungan ini adalah Pasal 1635 KUHPerdata40 yaitu 
ada seorang mitra yang hanya akan memikul seluruh kerugian yang 
timbul, tanpa si mitra yang bersangkutan kemungkinan menikmati 
keuntungan. 

Menurut peneliti, antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat 
kesamaan prinsip dalam mengatur pembagian proporsi keuntungan dan 
kerugian, yakni sama-sama diperbolehkan membagi keuntungan 
berdasar kesepakatan. 

Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan menyiratkan 
terjadinya proporsionalitas bagi para mitra, dan hal ini sesuai dengan apa 
yang dikatakan Ulpianus yang menggambarkan keadilan sebagai ”justitia 
est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”  (keadilan 
adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan masing-
masing apa yang menjadi haknya)41 atau ”to give everybody his own” 
(terjemah bebas DOS: memberikan kepada setiap orang yang menjadi 
                                                            

 38 Bunyi lengkap Pasal 1633 KUHPerdata: “Jika di dalam perjanjian persekutuan 
tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, 
maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam 
persekutuan. Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung 
rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling 
sedikit”. 

 39 Rudhi Prasetya. Op.Cit. hlm. 16. 
 40 Bunyi lengkap Pasal 1633 KUHPerdata: “Janji dengan mana kepada salah 

seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Namun itu adalah diperbolehkan 
untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul oleh salah seorang 
sekutu atau lebih”. 

 41 O. Notohamidjojo. 1971, Masalah Keadilan. Tirta Amerta, Semarang, hlm. 18-
19. 
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haknya). Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing 
person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, 
demikian pula sebaliknya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh J. Van 
Kan dan J.H. Beekhuis42, bahwa keadilan itu memperlakukan sama 
terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding 
dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan 
hakiki, dalam pembagian terkait dengan keuntungan akad Musyarakah. 

Prinsip pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan para 
mitra, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya, 
secara tidak langsung juga memenuhi kriteria keadilan yang dikemukakan 
oleh Aristoteles dalam O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa:43 
”justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in 
proportion to their inequality”. (terjemahan bebas DOS: prinsip bahwa 
yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan 
tidak sama, secara proporsional). 

Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing mitra 
terhadap lainnya serta apa yang menjadi bagiannya, dan demikian pula 
sebaliknya. Terkait dengan hal ini, menurut peneliti perlu diperhatikan 
bahwa keadilan adalah suatu asas yang menentukan suatu ”bentuk” telah 
mengalami pergeseran menjadi suatu asas yang memberikan ”isi” dari 
suatu standar atau ukuran. 

Tabel 2. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pandangan Pembagian 
Keuntungan dan Kerugian berdasarkan hukum Islam dan Hukum 

Perdata
Unsur Hukum Islam Hukum Perdata 

1. Keuntungan 1. Kesepakatan dengan 
ada 2 (dua) pemikiran, 
pertama dibagi 
berdasarkan jumlah 
modal yang 
dimasukkan para mitra. 
Kedua, diperbolehkan 
keuntungan dinikmati 
salah satu mitra saja.  

2. Secara tegas tidak 
memperbolehkan 
membagi keuntungan 
dengan menjanjikan 
uang tetap dimuka, 
karena merupakan 
bentuk dari bunga. Jika 
dilakukan maka Akad 
Musyarakah menjadi 
tidak sah. 

1. Kesepakatan, dengan 
ada 2 (dua) pemikiran, 
pertama pembagian 
keuntungan 
berdasarkan proporsi 
modal. Kedua, Tidak 
boleh keuntungan 
dinikmati oleh salah 
satu mitra. (Ps. 1635 
KUHPerdata) 

2. Tidak terdapat aturan  
secara tegas yang 
mengatur mengenai 
bentuk keuntungan. 
Pada implementasinya 
kerjasama banyak 
dilakukan dengan 
menjanjikan uang tetap. 

3. Secara tegas 

                                                            
 42 K. Bertens. 2000, Pengantar Etika Bisnis. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 86. 
 43 O. Notohamidjojo. Op.Cit. hlm. 18-19. 
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3. Secara tegas 
menyatakan jika modal 
dalam bentuk keahlian, 
maka keuntungan yang 
didapat oleh mitra yang 
bersangkutan 
ditetapkan dengan nilai 
dari keahlian tersebut 
dan tidak boleh 
ditetapkan menjadi 
pemodal yang paling 
sedikit investasinya 
(Maqashid Al-Syari’ah) 

menyatakan jika modal 
dalam bentuk keahlian, 
maka keuntungan yang 
didapat mitra yang 
bersangkutan 
ditetapkan sebagai 
pemodal yang paling 
sedikit nilai 
investasinya. (ps. 1633 
KUHPerdata) 

 

2. Kerugian Tidak boleh 
memperjanjikan bahwa 
kerugian ditanggung oleh 
salah satu mitra. Di 
tanggung bersama sesuai 
proporsi modal yang telah 
diinvestasikan. 

Boleh memperjanjikan 
kerugian ditanggung oleh 
salah satu mitra (Ps. 1635 
KUHPerdata) 

3. Nilai Filosofis Berdasar pemikiran bahwa 
adanya larangan (tidak 
diperkenankan) 
memberatkan salah satu 
mitra (larangan berbuat 
dholim). 

Tidak ditemukan alasan 
secara jelas mengenai 
dasar pemikirannya 

Sumber: Catatan Pribadi Peneliti, diolah, 2011 

3. Manajemen dan Berakhirnya Kerjasama Berdasar Akad
Musyarakah 

Pada prinsipnya, akad Musyarakah adalah bahwa setiap mitra 
mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk 
usaha patungan ini. Para mitra, dapat pula sepakat bahwa manajemen 
perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka dan mitra lain 
tidak akan menjadi bagian dari manajemen Musyarakah. Pada kondisi 
yang demikian, sleeping partners akan memperoleh bagian keuntungan 
sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas 
proporsi penyertaan modalnya. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di 
perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari 
mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang 
dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal harus 
disetujui oleh semua mitra. 

Melalui kesepakatan para mitra yang terlibat di dalam akad 
Musyarakah, setiap mitra dijadikan sebagai agen bagi tiap dan semua 
mitra lain. Kesepakatan ini memberikan implikasi bahwa seorang mitra 
yang dipercaya menjadi agen serta roda berjalannya kerjasama tersebut 



Dyah Ochtorina Susanti

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi 215
215 

 

maka mitra yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk 
menjalankan CV yang berarti dia harus berusaha untuk menguntungkan 
semua mitra dan tidak membahayakan kepentingan mitra yang lainnya. 
Terkait dengan manajemen akad Musyarakah, para mitra mempunyai 
beberapa batasan yang harus diketahui agar kerjasama pembentukan CV 
dapat berjalan baik. Adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Batasan untuk mengadakan kemitraan dengan mitra baru dalam 

kapasistas pribadi.  
 Seorang mitra diperbolehkan memperoleh tambahan modal dari pihak 

ketiga untuk diinvestasikan dalam akad Musyarakah, maka 
implikasinya adalah mitra yang bersangkutan bisa memasukkan mitra 
baru dalam akad Musyarakah itu. Perlu dipahami bahwa dalam akad 
Musyarakah memang setiap mitra mempunyai hak untuk 
memasukkan mitra baru, dengan persetujuan dari mitra yang telah 
ada sebelumnya. Hal ini merupakan implementasi dari kaidah 
ushuliyah yang berbunyi ”Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah 
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.   
Hak untuk mengadakan kemitraan dengan mitra baru dalam 
kapasitas pribadi juga didukung oleh beberapa pemikiran para Imam 
madhzab dan beberapa sebagaimana yang diuraikan Imam Hanafi 
yang berpendapat bahwa:44  
”mitra dalam Syirkah tidak memiliki hak untuk mengadakan 
kesepakatan dengan pihak baru kecuali ketika ia diberi hak untuk 
melakukannya (oleh mitra yang lain). Alasan terhadap hal ini adalah 
bahwa kesepakatan kerjasama tidak memberikan hak otomatis untuk 
mengadakan kesepakatan lain yang sama.” 
Mendukung pemikiran Imam Hambali, madhzab maliki juga 
mempunyai pemikiran yang serupa, yakni:45 ”tiap mitra memiliki hak 
untuk mengadakan kesepakatan Syirkah dengan mitra baru untuk 
bisnis khusus, dalam persoalan bahwa pihak itu tidak memiliki hak 
jatah dalam modal Syirkah.”

b. Batasan untuk menyuplai modal patungan (joint capital) dengan mitra 
baru berdasar prinsip Musyarakah. 
Terkait dengan batasan seorang mitra untuk menyuplai modal 
patungan (joint capital) dengan mitra baru timbul pertanyaan sebagai 
berikut ”dapatkah seorang mitra mempergunakan bagian modal akad 
Musyarakah untuk bisnis kemitraan dengan pihak ketiga?” 
Jawaban dari pertanyaan ini duiraikan secara berbeda oleh para ahli 
hukum Islam. Pendapat Madzhab Maliki dalam tentang hal ini, 
adalah:46 

”seorang mitra diberi hak untuk mempergunakan bagian modal 
(patungan) khusus dalam mengadakan kesepakatan dengan pihak 
ketiga dengan prinsip Syirkah Inan atau Syirkah Mufawada 

                                                            
 44 Moh. Zuhri, Op. Cit, hlm. 154.  
 45 Ibid. hlm. 157. 
 46 Ibid, hlm. 157. 
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sepanjang pihak ketiga diberi hak untuk melakukannya sebagaimana 
yang diberikan kepadanya oleh mitra itu. Jika pihak ketiga 
mempergunakan seluruh kekayaan dari urusan itu tanpa ijin mitra, 
maka penggunaannya tidaklah sah.” 

Lebih lanjut menurut madzhab Maliki menjelaskan bahwa seorang 
mitra dapat diberi hak untuk mengadakan Syirkah dengan pihak 
ketiga dengan ketetapan khusus, sebab pihak ketiga tidak dikatakan 
terlibat dalam urusan usaha patungan yang lama. 
Para ahli hukum madzhab Hambali berlainan pendapat dengan 
madzhab Maliki, madzhab Hambali secara tegas berpendapat 
bahwa:47 

”seorang mitra tidak memiliki hak untuk mengadakan kontrak Syirkah 
dengan pihak ketiga, sebab ia juga menetapkan hak-hak baru dalam 
kapital patungan yang memberikan pihak lainnya sebuah klaim 
berupa profit darinya. Seorang mitra tidak memiliki hak untuk 
menciptakan klaim semacam itu.”  

Pendapat dari madzhab Hambali ini juga didukung oleh madzhab 
Hanafi, yang mengatakan bahwa48”tidak ada mitra yang bisa 
mengadakan kontrak Syirkah baru dengan pihak ketiga dengan modal 
patungan.” 

Hukum perdata memberikan aturan mengenai manajemen dari 
kerjasama persekutuan dalam Pasal 1639 (1) KUHPerdata.49 Menurut 
Pasal tersebut, pada dasarnya para sekutu dianggap secara bertimbal 
balik telah memberikan kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan 
pengurusan (menurut peneliti kata pengurusan yang dimaksud adalah 
manajemen). Lebih lanjut, menurut Pasal 1639 (1) KUHPerdata, apa yang 
telah dilakukan oleh masing-masing sekutu (terkait dengan disertasi ini 
sekutu, disebut dengan mitra) mengikat sekutu lainnya yang tidak ikut 
melakukan perbuatan, sekalipun perbuatan itu dilakukan oleh si sekutu 
pelaku tanpa persetujuan sekutu lainnya, dengan tidak mengurangi hak 
pihak sekutu lainnya, itu memajukan ketidaksetujuannya, tetapi selama 
perbuatan tersebut masih belum dilakukan. 

Terkait dengan pembentukan CV berdasar akad Musyarakah, 
dalam manajemennya, hukum perdata membedakan status diantara para 
mitra yang terlibat di dalamnya. Hukum perdata mengenal apa yang 
disebut dengan sekutu kerja dan sekutu diam. Menurut Dewi Astutty 
                                                            

 47 Ibid.
 48 Ibid, hlm. 152. 
 49 Bunyi lengkap Pasal 1639 (1) KUHperdata adalah “Jika tidak ada janji-janji 

khusus mengenai cara-caranya mengurus, harus diindahkan aturan-aturan sebagai berikut: 
1. Para sekutu dianggap secara bertimbal balik telah memberikan kuasa 

supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. 
Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagian 

sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perijinan mereka; 
dengan tidak mengurang hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan 
tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup.” 
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Mochtar sekutu kerja adalah sekutu yang bersifat komplementer, yang 
bertanggungjawab penuh sampai dengan harta pribadi, sedangkan 
sekutu diam atau sleeping partner adalah sekutu yang bersifat 
komplementer, yang bertanggungjawab terbatas, sebatas modal yang 
dimasukkan. Lebih lanjut Dewi Astutty Mochtar menegaskan bahwa 
perusahaan dengan bentuk CV adalah asosiasi orang dan bukan asosiasi 
modal.50 

Menurut peneliti, terkait dengan manajemen pembentukan CV 
berdasar akad Musyarakah bahwa semua mitra (yang dalam KUHPerdata 
disebut dengan sekutu), adalah pengurus yang mempunyai hak untuk 
terlibat dalam manajemen. Ketentuan Pasal 1639 (1) KUHPerdata ini 
sebenarnya dipakai untuk maatschap. Menurut Dewi Astuty Mochtar, 
maatschap merupakan bentuk induk dari (generalis) dari badan usaha 
firma, CV dan PT (berbentuk specialis), sehingga antara maatschap 
dengan CV terjadi hubungan lex specialis derogat lex generalis, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHD Jo. Pasal 15 KUHD.51 

Adanya keterbukaan terkait semua mitra diperbolehkan 
berkecimpung dalam manajemen, senada dengan apa yang disebut 
justice fairness yang dikemukakan oleh John Rawls52, yang ditandai 
dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Lebih 
lanjut John Rawls menyatakan adanya jaminan kebebasan yang sama 
bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud, inilah yang dikemudian 
hari dikenal dengan prinsip kesamaan hak. Terkait dengan manajemen 
dalam akad Musyarakah para mitra mempunyai hak yang sama dalam 
menjalankan perusahaan dengan berdasar pada akad Musyarakah. 

Terkait dengan kerjasama berdasar akad Musyarakah ini dapat 
berakhir apabila salah satu dari peristiwa berikut ini terjadi:53 
a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakiri kerjasama dengan akad 

Musyarakah, kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan 
kepada mitra yang lain mengenai hal ini. 
Dalam hal ini, jika aset Musyarakah berbentuk tunai, semuanya dapat 
dibagikan pro rata di antara para mitra. Akan tetapi, jika aset tidak 
dilikuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi 
aset atau membagi aset apa yang ada diantara mitra. Jika terdapat 
ketidaksepakatan dalam hal ini, misalnya jika seorang mitra ingin 
melikuidasi sementara mitra yang lain ingin dibagi apa adanya, maka 
yang terakhir yang didahulukan setelah berakhirnya Musyarakah 

                                                            
 50 Dewi Astutty Mochtar. 2008, Aspek-Aspek Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi. 

Bayu Media, Malang, hlm. 114. 
 51 Ibid. 
 52 John Rawls, 1999, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard 

University Press of Cambridge, Massachusetts, hlm. 107. 
53 Dyah Ochtorina Susanti. Makalah: Kerjasama berdasar Pola Bagi Hasil Peluang 

dan Kendalanya di Indonesia. Tidak dipublikasikan. Dipaparkan dalam rangka Rountable 
Discussion on Exposure Draft Islamic Banking Blueprint: The Role Of Islamic Banking in 
Achieving a High an Prosperous Indonesian Economics Growth, di Bank Indonesia Jakarta 
21 Februari 2007, hlm. 5. 
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semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra, dan seorang co-
owner mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan 
tidak seorangpun yang dapat memaksa dia untuk melikuidasi aset. 
Jika aset tersebut tidak dapat dipisah atau dipartisi, seperti mesin, 
maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil 
penjualannya dibagikan. 

b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat Musyarakah masih 
berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Pada 
kondisi yang demikian, ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik 
bagian modalnya atau meneruskan kerjasama dengan akad 
Musyarakah. 

c. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak 
mampu melakukan transaksi komersial, maka akad Musyarakah 
berakhir. 

Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri akad Musyarakah 
sedangkan mitra yang lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini 
dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang tetap ingin 
menjalankan usaha dapat membeli saham/bagian aset dari mitra yang 
ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari Musyarakah tidak 
berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Pada kondisi yang demikian ini, 
harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan 
kesepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham 
sementara para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan 
keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi atau mendistribusi 
aset. 

Berdasar pada uraian di atas, maka akan timbul pertanyaan, 
apakah para mitra dapat menyepakati bahwa ketika masuk ke dalam 
akad Musyarakah mereka setuju dengan syarat bahwa likuidasi atau 
pemisahan usaha tidak dapat dilaksanakan kecuali disetujui oleh semua 
atau mayoritas para mitra, dan apabila ada mitra yang ingin keluar dari 
Musyarakah, ia harus menjual sahamnya kepada mitra lain dan tidak 
dapat memaksa mitra lain untuk melakukan likuiditas atau pemisahan. 
Sebagian besar buku klasik tentang fiqh Islam kelihatannya tidak 
berkomentar tentang hal ini, namun demikian, tidak ada larangan dari 
sudut pandang syari’ah jika para mitra sepakat dengan syarat seperti 
diatas. Hal ini secara tegas disetujui oleh sebagian ahli hukum Islam dan 
Madzhab Hambali. 

Syarat ini mungkin dapat diterima, khususnya pada situasi modern 
saat ini, dengan sifat dasar usaha, serta perkembangan bisnis yang 
memerlukan kontinuitas agar suatu usaha berhasil, dan likuidasi atau 
pemisahan oleh seorang mitra usaha saja mungkin dapat menyebabkan 
kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi mitra lainnya. Jika suatu 
usaha telah dimulai dengan modal uang yang sangat besar, yang 
diinvestasikan ke proyek berjangka panjang dan seorang mitra ingin 
keluar di tahapan awal proyek, hal ini akan dapat berakibat fatal bagi 
kepentingan para mitra yang lain dan juga bagi pertumbuhan ekonomi 



Dyah Ochtorina Susanti

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi 219
219 

 

masyarakat luas. Syarat tersebut dapat diterima, dan dapat didukung oleh 
prinsip umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dalam haditsnya: 

”Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama 
mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal”. (At-Tirmidzi: 1353). 

Menurut peneliti, hubungan bisnis yang terjalin antara para mitra 
pada pembentukan CV berdasar akad Musyarakah pada dasarnya adalah 
hubungan timbal balik yang bertujuan saling tukar kepentingan. Roscoe 
Pound dalam Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu54 memberikan 
definisi kepentingan (interest) adalah ”a demand or desire which human 
beings, either individually or through groups or associations in relations 
seek to satisfy.” (terjemahan bebas DOS: Kepentingan sebagai suatu 
tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu 
atau kelompok atau asosiasi). 

Lebih lanjut Pound menjelaskan bahwa kerangka dasar yang 
digunakan adalah kepentingan-kepentingan sosial yang lebih luas dan 
yang merupakan keinginan manusia untuk memenuhinya, baik secara 
pribadi, hubungan antar pribadi maupun kelompok. Kepentingan-
kepentingan para mitra inilah yang nantinya harus jelas dan dituangkan 
dalam sebuah kontrak yang tegas dengan mengandung proporsionalitas 
dan keseimbangan. 

Pada akhirnya, berbagai aturan yang terdapat dalam akad 
Musyarakah inilah yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah 
serikat usaha yang berkeadilan dan sesuai dengan tujuan hukum Islam 
untuk melindungi harta. 
  

                                                            
 54 Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu. 2003, Hukum Bisnis Dalam Persepsi 

Manusia Modern. Refika Aditama, Bandung, hlm. 12-13. Lebih lanjut Roscoe Pound dalam 
Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu membedakan berbagai kepentingan yang harus 
dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan sosial 
atau masyarakat. 
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Penerapan Prinsip Keadilan  
Dalam Produk Pembiayaan  
Bagi Hasil (Mudharabah) 

 

Rahmadi Indra Tektona 

  

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah 
menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang 
kehidupan perbankan di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya 
beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang 
nota bene dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam dianggap sebagai 
gayung bersambut dan dapat dikatakan merupakan sesuatu hal yang 
sangat dibutuhkan pada saat ini. Bank syariah pada saat ini diharapkan 
lebih mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 
dengan berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan 
serta keadilan yang melekat seutuhnya, serta mampu memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pelaku ekonomi yang ada 
untuk dapat berperan sesuai dengan bidang usaha dan hak dan 
kewajiban masing-masing. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan kerjasama antara pihak 
yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau 
peluang usaha dan kekurangan modal dengan memperhatikan prinsip 
saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan serta 
bertanggung jawab dan berkeadilan. 

Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara 
(intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit 
ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit 
lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit), melalui bank syariah 
kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang 
memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pada 
bank konvensional yang berdasarkan akan bunga dalam melaksanakan 
peran tersebut sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik 
dana tertarik untuk menyimpan dana di bank konvensional berdasarkan 
tingkat bunga yang telah dijanjikan, demikian pula bank memberikan 

10 
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pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan 
kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara 
bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur. 
Dalam bank syariah pada saat memenuhi kebutuhan nasabah akan 
modal, bukan dengan cara meminjamkan uang, melainkan dengan 
menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah, di mana bank bertindak 
sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai 
pengusaha (mudharib).1 Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan 
mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka 
waktu tertentu, sedangkan dalam bagi hasilnya akan dibagi secara 
periodik dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Setelah jatuh 
tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut ditambah dengan 
porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang merupakan bagian dari 
bank. Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah 
dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, 
melainkan hubungan kemitraan kerja antara penyandang dana (shahib al 
maal) dengan pengelola dana (mudharib). 

Salah satu dasar hukum operasional perbankan syariah di 
Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008). Dalam UU 
Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12), bahwa Prinsip 
Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Penerapan sistem profit and loss sharing dalam perbankan syariah 
mencerminkan dasar filosofis tatanan perekonomian Islam adalah asas 
keseimbangan yang adil, dalam hal ini berarti mewujudkan keadilan sosial 
yang berkesehjateraan dan berkeadilan.2 Dengan dasar filosofis tersebut, 
perbankan syariah secara konsepsional didasarkan atas prinsip kemitraan 
berdasarkan kesetaraan (equality), keadilan (fairness), kejujuran 
(transparency), dan hanya mencari keuntungan yang halal dan demi 
kemaslahatan ummat. Melalui prinsip-prinsip syariah ini, konsep 
hubungan dan kepentingan dalam perbankan syariah misalnya hubungan 
bank kepada investor adalah hubungan yang harmonis (mutual investor 
relationship). Kepentingan yang berlebih dana (surplus unit) dan 
pengguna dana atau kekurangan dana (deficit unit) yang dilandaskan 
pada kepentingan yang sama untuk memaksimalkan nilai tambah dari 
kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Kepentingan ini 

                                                            
1 Acep Jayaprawira (PNM Venture Capital). Pola Pembiayaan Usaha Melalui Bank 

Syariah,Bank Syariah.19 December 2001 Republika Online.http://www.Republika.com, 
diakses 22 Desember 2003. 

2 M.A. Suma. 2002. ”Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi 
Konvensional”. Jurnal Hukum Bisnis.Volume 20. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 
Jakarta hlm. 17. 
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diwadahi dalam produk yang mengharuskan kedua pihak untuk 
“menerima hasil dan menanggung kerugian” (profit and loss sharing).3 

Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada 
persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi 
dominan dalam kemitraan usaha. Islam mewajibkan para penguasa dan 
para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya 
kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan 
thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), 
keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual ummat 
manusia. Ummat manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah 
sebagai khalifah. Kemitraan merupakan suatu bentuk kombinasi dari 
berbagai bentuk persekutuan. Salah satu syarat yang ada pada sistem 
syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra 
usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan 
secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu dengan unsur 
materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu 
dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat 
lainnya. Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung 
implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan 
kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa 
keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, 
serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan 
tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut. 

Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan bagi hasil 
merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam operasional bank 
syariah. Dari kenyataan yang ada dan permasalahan yang dihadapi pada 
prinsip syariah Islam terutama dalam penerapan prinsip keadilan dalam 
produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang terdapat di atas, maka 
penulis mencoba membahas secara detail dan komprehensif penerapan 
prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada 
salah satu lembaga perbankan yang berbasis syariah yaitu Bank Negara 
Indonesia (BNI) Syariah Cabang Malang. 
 
2. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang ada di atas, maka permasalahan yang akan 
dibahas adalah: 
a. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan 

bagi hasil (mudharabah) pada BNI Syariah Cabang Malang?. 
b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan 

prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) 
pada BNI Syariah Cabang Malang?. 

c. Upaya-upaya apakah yang ditempuh oleh BNI Syariah Cabang Malang 
untuk mengatasi faktor penghambat dalam penerapan prinsip keadilan 

                                                            
3 F.Djamil, 2002. ”Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal 

Hukum Bisnis. Volume 20. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 41. 
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dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada BNI Syariah 
Cabang Malang?. 

 
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas 
permasalahan penelitian tersebut yakni sebagai berikut:  
a. Untuk memahami dan mengidentifikasi tentang bagaimana penerapan 

prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) 
pada BNI Syariah Cabang Malang. 

b. Untuk memahami dan mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang 
menjadi penghambat dalam penerapan prinsip keadilan dalam produk 
pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada BNI Syariah Cabang 
Malang. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa saja yang dapat 
dilakukan agar penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan 
bagi hasil (mudharabah) pada BNI Syariah Cabang Malang dapat 
berjalan dengan lebih optimal. 

Apabila tujuan-tujuan penelitian yang dimaksud dapat tercapai 
maka penelitian ini akan membawa manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum perbankan syariah 
pada khususnya tentang penerapan prinsip keadilan dalam produk 
pembiayaan bagi hasil (mudharabah) sebagaimana diatur dalam 
prinsip syariah dan prinsip pembiayaan Islam yang telah ada dalam 
literatur. 

b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan intelektual, kemampuan penalaran 
serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum Islam 
khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan 
dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada 
perbankan syariah. 

2) Bagi Mahasiswa 
Sebagai bahan pengetahuan dan untuk meningkatkan cakrawala 
berpikir tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan 
penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil 
(mudharabah) pada perbankan syariah. 

3) Bagi Pemerintah 
Selaku regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pengetahuan terhadap pemerintah sebagai pengambil 
kebijakan agar dapat terus dilakukan penyempurnaan di bidang 
hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip 
keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada 
perbankan syariah. 
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4) Bagi Bank Syariah 
Sebagai suatu rekomendasi dalam meningkatkan pelaksanaan 
prinsip syariah dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 
menjadi penghambat di dalam penerapan prinsip keadilan dalam 
produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) dalam perbankan 
syariah.  

 
B. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL 

1. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan mendapat posisi dalam Piagam Madinah yang 

dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam 
kehidupan masyarakat negara Madinah4. Sayyid Quthub menekankan 
atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh 
setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk 
golongan tertentu,5 sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu 
seorang muslim untuk non muslim. Penunaian amanah merupakan 
bagian usaha menegakkan keadilan, dan memerlukan sifat yang adil dan 
jujur dari pemegang amanah. Keterkaitan antara keadilan dan amanah 
sangat kuat. Keadilan berkepentingan dengan tegaknya hak-hak setiap 
orang. Amanah pun berkaitan dengan pemenuhan hak orang lain dari 
yang memegang amanah baik pemegang kekuasaan maupun tidak. Pada 
saat melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil 
tanpa memandang bulu termasuk kepada pihak yang tidak disukai. 
Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa. “Hai orang-orang 
beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan 
taqwa” (Al Ma’idah : 8). 

Bahkan Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat 
kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. 
Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam 
menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). “..Maka 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..” (Al Anam : 152).  

Dalam Islam terdapat konsep filsafat etika Islam yang dapat 
digunakan sebagai salah satu parameter mencapai prinsip keadilan 
dalam pembiayaan mudharabah, yakni:6 
a. Keesaan 

Keesaan, seperti direfleksikan dalam konsep tauhid, merupakan 
dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam 
sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan 

                                                            
4 Pulungan J.S, 2001, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau 

Dari Pandangan Al-Quran (LSIK), PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 222. 
5 Quthb, Jilid V, hlm. 118. 
6 Muhammad, 2002, Etika Bisnis Islami, UPP MP YKPN, Yogyakarta, hlm. 55. 
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seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta 
menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep 
keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri 
seorang muslim, sehingga akan dapat membentuk ihsan yang 
profesional dalam menerapkan keadilan 

b. Keseimbangan  
Keseimbangan atau ’adl, menggambarkan dimensi horizontal ajaran 
Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam 
semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta 
merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana 
difirmankan Allah SWT: ”Sesungguhnya Kami menciptakan segala 
sesuatu menurut ukuran”. 
Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah 
SWT ketika Ia menyebut kaum Muslim sebagai ummatun wasatun. 
Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan 
mereka yang tidak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting 
sikap saling memberi.   

c. Kehendak Bebas 
Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk 
mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT 
menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan 
bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah 
SWT, Ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, 
untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling 
penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih, 
sehingga pada tujuan akhirnya manusia mampu berbuat adil dan 
menciptakan good governance akhirat. 

d. Tanggung Jawab 
Kebebasan yang tidak terbatas adalah sebuah absurditas;ia 
mengimplikasikan tidak adanya  sikap tanggungjawab dan 
akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti 
yang kita lihat dalam ciptaan Allah SWT, manusia harus bertanggung 
jawab terhadap segala tindakannya. Allah SWT menekankan konsep 
tanggungjawab moral tindakan seseorang itu dengan firmannya: 
”...Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
balasan dengan kejahatan itu”. 
Seperti dikemukakan oleh Sayyid Qutb, Islam mendasarkan prinsip 
tanggungjawab timbal balik dalam semua bentuk dan variasi. Di 
dalamnya kita bisa menemukan tanggungjawab yang ada antara 
manusia dan hatinya, antara manusia dan keluarganya, antara 
individu dan masyarakat, antara satu komunitas dengan komunitas 
lainnya.     
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e. Persamaan dan Kebersamaan7 
Persamaan8 dan kebersamaan artinya semua kelompok sosial pada 
dasarnya mempunyai kedudukan yang sama, tanpa harus 
menghilangkan adanya stratifikasi sosial yang telah menjadi realitas 
sosial, dan masing-masing kelompok sosial mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama. Dengan persamaan itu diharapkan muncul 
kebersamaan hidup yang kuat, kebersamaan dalam suka dan duka 
serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa depan 
kehidupan. 

f. Keadilan Sosial9         
Prinsip ditegakkannya keadilan sosial, untuk memperkecil 
kesenjangan sosial dan mencairkan ketegangan sosial akibat 
perasaan diperlakukan secara tidak adil dan pada gilirannya akan 
dapat meningkatkan partisipasi pada perbaikan dan peningkatan taraf 
hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya. 

g. Keterbukaan dan Musyawarah 
Bermusyawarah adalah etika sosial yang fundamental, karena kodrat 
kehidupan masyarakat adalah perbedaan dan pertentangan 
pendapat.10 Alquran 51 : 8 mengatakan:”Sesungguhnya engkau 
semua adalah bermacam-macam pendapat”.       

Prinsip bagi hasil sangatlah berhubungan dengan pendapatan dan 
berkaitan dengan kerja dan produktivitas hasil, modal dan keuntungan 
sebagai organisasi ekonomi manusia.11 Namun semua itu bermuara pada 
sistem hukum perbankan yang ada, disebabkan merupakan salah satu 
dasar kemitraan antara bank dan nasabah yang diharapkan dapat 
memberikan kemanfaatan (utility) dan kenikmatan (pleasure) bagi 
masyarakat. Keadilan sebagai fairness menurut John Rawls adalah suatu 
teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi 
tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.12 

                                                            
7 Musa Asy’arie, Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir, LESFI, Yogyakarta, 

hlm. 95. 
8 Prinsip persamaan (equality) secara substantif merupakan merupakan salah satu 

elemen bagi terbentuknya masyarakat yang rasional. Melalui prinsip ini diharapkan dapat 
menjadi kontrol bagi kebebasan yang negatif. Jean L.Cohen dan Andrew Arato, 1992, Civil
Society and Politica Theory, Cambridge University, Cambridge, hlm. 452. 

9 Konsep keadilan sosial selalu  mengacu pada formasi politikdan kekuasaan. Tidak 
ada suatu politik pun yang bisa menyusun suatu program keadilan sosial jika dalam 
praktiknya penguasa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Keadilan 
sosial sosial dengan demikian merupakan suatu pilar utama pada suatu masyarakat sipil 
yang bebas dan merdeka. Dalam pandangan Islam, prinsip keadilan sosial didasarkan atas 
tiga kriteria : 1) Kebebasan dalam kesadaran, 2) prinsip persamaan menyeluruh bagi semua 
manusia, dan 3) adanya tanggungjawab sosial dan individu. Lihat penjelasan Ziauddin 
Sardar, 1979,The Future of Muslim Civilzation, London, hlm. 222. 

10 Musa Asy’arie, Op.cit, hlm. 101. 
11 Muizzudin. 2002. ”Meta-Ekonomi Kemakmuran Bersahaja & Keruntuhan 

Kapitalisme Global”, Jurnal Ilmiah Bestari, No.34-Thn XV. Pusat Penerbitan Muhammadiyah, 
Malang, hlm. 70. 

12 John Rawls, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3. 
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Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang 
fair.13  

Aristoteles sendiri menurut bentham mempunyai pemikiran yang 
sangat penting terhadap teori keadilan distributif yang menjadi dasar 
dalam kerjasama yang dilakukan dengan prinsip keadilan dan diharapkan 
dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu14 Keadilan 
distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang 
berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang-barang dan 
kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam 
masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang 
mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama 
pula di hadapan hukum.         
 
2. Prinsip-prinsip Dalam Perbankan Syariah 

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran universal, yang 
mengatur umat manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam 
bidang ibadah ‘ubudiyah, yaitu dikerjakan apa-apa yang hanya 
diperintahkan Allah, tetapi bidang juga terdapat pengaturan dalam 
muamalah, yakni setiap muslim bebas melakukan apa saja yang 
dikehendakinya, sepanjang tidak adanya larangan oleh Allah SWT yang 
berdasarkan al-Qur’an dan as Sunnah.15 

a. Prinsip Ummat Islam Dalam Bermuammalah 
Dalam sistem ekonomi syariah sendiri mempunyai beberapa tujuan 

yang diharapkan dapat menjadi pedoman ummat Islam dalam melakukan 
muamalah. diantaranya, tujuan itu yakni:16  
1) Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar 

pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-
Jumu'ah ayat 10). 

2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, 
berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-
Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183) 

3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata 
(QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32); 

4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial 
(QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22). 

                                                            
13 Ibid, hlm. 13. 
14 Zainuddin Ali. 2006. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 26. 
15 Kaedah fiqh menyatakan: “Al-ashlu fil mu’amalatil ibadah illa an-yadulla dalilun ‘ala 

tahrimiha“ artinya: Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya. Lihat, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk 
Lembaga Keuangan Syariah.2001. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan 
Bank Indonesia. 

16 Gamal M. 2007. Ekonomi Keseimbangan Islam (Bagian 1). www.hlm.alguide.com. 
Diakses 5 Juni 2007. 
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b. Prinsip Utama Bank syariah 
Aktivitas keuangan yang ada dalam perbankan dapat dipandang 

sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka 
kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur’an yaitu: 
1) Prinsip At Ta’wun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di 

antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan 
dalam Al Qur’an: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia 
dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 
kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya 
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.(QS Al Maa-idah : 2). 

2) Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan 
membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi 
yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana dinyatakan 
dalam Al-Qur’an : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS Annisa’ : 29).

c. Prinsip Akad Dalam Bank Syariah
Dalam pembuatan akad (membuat transaksi) antara pihak bank 

dengan nasabah, harus selalu diperhatikan dan dimuat dalam akta 
kontrak maupun bentuk lainnya, asas al-uqud yang merupakan cerminan 
dari bentuk transaksi ekonomi Islam yang diatur dalam fiqh mu’amalat 
antara lain, yaitu:17 

Pertama, Asas Ridha’iyyah (rela sama rela), yaitu: dalam setiap 
melakukan transaksi antara pihak bank dengan nasabah harus 
didasarkan atas prinsip rela sama rela yang bersifat hakiki, bukan atas 
dasar suka sama suka. Prinsip ini didasarkan pada ayat al-Qur’an yaitu: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (an-Nisa’29) ayat ini mengandung asas ‘an-taradhin/al-
taradhi, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan 

                                                            
17 M.A.Suma.Op.cit. hlm.18. 
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(ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu 
Islam mengharamkan semua bentuk transaksi ekonomi apapun yang di 
dalamnya mengandung unsur kebatilan (al-bathil), misalnya jual beli yang 
di dalamnya mengandung unsur paksaan (bay’ul mukrah). 

Kedua, asas Manfaat, yaitu suatu transaksi yang dibuat antara 
pihak bank dan nasabah yang berhubungan dengan hal-hal (obyek dan 
akad) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Agama Islam sangat 
melarang hamba-Nya dengan mengharamkan bentuk transaksi ekonomi 
berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat, misalnya jual 
beli benda-benda yang diharamkan dan benda-benda yang tidak 
bermanfaat serta membahayakan. 

Ketiga, Asas Keadilan yaitu suatu transaksi yang dibuat antara 
pihak bank dengan nasabah  dimana harus berlaku dan diperlakukan 
secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan kongkrit. Hal ini 
merupakan perwujudan dari beberapa ayat al-Quran yang sangat 
menjunjung tinggi keadilan dan anti kedhaliman, yang termasuk dalamnya 
juga kedhaliman dalam bidang perekonomian, misalnya adanya larangan 
melakukan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba yaitu: 
Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 
Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan 
rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa (QS al Hadid : 25). 

Keempat, Asas saling menguntungkan, yaitu: semua transaksi 
antara pihak bank dengan nasabah dalam melakukan akad harus 
menguntungkan semua pihak, dengan tidak merugikan pihak lain. Oleh 
karena itu Islam mengharamkan melakukan usaha dalam bidang 
muamalat dengan mengandung unsur penipuan (gharar) sehingga dapat 
merugikan pihak lain. 

d. Prinsip Syariah Dalam Hukum Positif  
Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, 
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli 
barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan 
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau 
dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 
dari pihak bank oleh pihak lain (ijaroh wa iqtina).18 

                                                            
18 Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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Prinsip Syariah Pembiayaan Bagi Hasil menurut Undang-Undang 
Perbankan Nomor 21 Tahun  2008: 
Pasal 1 ayat 12: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 
Pasal 1 angka 13: Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah 
atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi 
masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 
Pasal 1 angka 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 
yang  dipersamakan dengan itu berupa:   
1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;   
2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik;   
3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’;   
4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan   
5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa  
6) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, 
atau bagi hasil. 

3. Akad Dalam Bank Syariah 
Dalam sejarah hukum Islam salah satu prinsip dasar dari suatu 

transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah dilakukan secara benar 
dan tidak saling merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman 
dalam surat An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil”. 

Bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat dari 
harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik, 
sesuai dengan firman Allah sebagai berikut: ”Hai orang yang beriman, 
nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” 
(Al-Baqarah:267). 

Pada bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 
duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum 
Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang 
telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, 
tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban 
hingga yaumil qiyamah nanti.19 Akad itu mengikat pihak-pihak dengan 
beberapa hukum syara’, yaitu hak dan iltizam, yang diwujudkan oleh 
akad. 
                                                            

19 Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Gema 
Insani. Jakarta. hlm. 29. 
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Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, 
pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi syarat-
syarat terjadinya  akad, seperti hal-hal berikut:20  
a. Ahliyul ‘aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat). 
b. Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan obyek akad dapat 

menerima hukumnya). 
c. Al wilyatus ayari’iyah fi maudlu ‘il ‘Aqdi (Akad itu diizinkan oleh syara’, 

dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan 
melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri). 

d. Alla yakumul ‘aqdu au maudlu ‘uhu mamnu’an binashshin syar’iyin 
(janganlah akad itu akad yang dilarang syara’). 

e. Kaunul ‘aqdi mufidan (akad itu memberi faedah). 
f. Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu ‘il qabul (ijab itu berjalan terus, tidak 

dicabut, sebelum terjadinya qabul). 

4. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)
Pembiayaan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.21 

Mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal, 
pada satu pihak, dan pemakai modal di pihak lain seseorang 
menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang 
berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola dan 
menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian 
keuntungan bagi keduanya. Dan apabila mengalami kerugian, seluruh 
kerugian ditanggung mudharib; ia memikul seluruh tanggung jawab; dan 
tidak ada klaim yang diajukan kepada dharib.22 Mudharabah diambil dari 
kata adh dharbu fil ardhi yang artinya berjalan di muka bumi untuk 
melakukan perdagangan. Allah swt berfirman: “Dan orang-orang yang 
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al 
Muzzammil : 20). 

Dalam mudharabah, syarat atau perjanjian modal usaha itu datang 
dari pemodal atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui 
bersama, sebagaimana suatu atsar yang diriwayatkan dari Hakim bin 
Hizam, sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia mensyaratkan 
pada seseorang ketika ia memberinya harta pinjaman untuk modal:23 
“Janganlah engkau menggunakannya untuk yang mempunyai hati yang 

                                                            
20 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, Pengantar Fiqh Muamalah, PT 

Pustaka Rizki Putra, Semarang. hlm. 34. 
21 Dokumen BNI Syariah Cabang Malang, 2006, hlm. 13. 
22 Afzalur Rahman, 2003, Doktrin Ekonomi Islam Jilid  4, Dana Bhakti Wakaf, 

Yogyakarta, hlm. 365. 
23 HR. ad Daraquthni no. 242 dan al Baihaqi VI/111, dishahihkan oleh Syaikh al 

Albani dalam Irwaa-ul Ghlm.iil V/293. 
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basah (maksudnya hewan), jangan pula engkau membawanya 
mengarungi lautan dan jangan pula pada lembah-lembah yang dialiri air. 
Jika engkau melakukan salah satunya engkau menanggung hartaku”. 
Kerugian di dalam mudharabah ditanggung oleh pemodal, karena 
pelaksana telah menanggung kerugian tenaga. 

a. Dasar Hukum Mudharabah Dalam Islam  
Ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

transaksi al-Mudharabah, adalah: ”…dan orang-orang yang berjalan di 
muka bumi mencari sebagian karunia Allah” ( QS.Al-Muzammil:20). 

Mudharib sebagai enterprenuer adalah sebagian dari orang-orang 
yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia Allah swt. Dari 
keuntungan investasinya. Di tempat lain dalam Al quran kita masih 
memiliki ayat-ayat senada misalnya: “Apabila telah ditunaikan 
sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” 
(QS Al-Jum’ah : 10). 

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah
Hak dan kewajiban termasuk ke dalam peran konsepsi keadilan, 

karena dapat menunjukkan hak dan kewajiban dasar serta dapat 
menentukan pengukuran dan pemetaan yang layak, yang pada akhirnya 
dapat mempengaruhi problem-problem efisiensi, koordinasi, dan stabilitas 
yang pada akhirnya berguna dalam mengidentifikasi konsep keadilan24. 
1) Bank (Shahibul Maal) 

Dalam mudharabah shahibul Maal berhak mengambil bagian 
keuntungan yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan 
sebelumnya, adapun diantara kewajibannya adalah menanggung 
segala resiko yang mengenai modal yang telah diberikan selama 
resiko tersebut tidak disebabkan kelalaian mudharib, resiko modal 
dapat berupa misalnya kelalaian mudharib, penyusutan nilai modal, 
faktor bencana alam dan sebagainya.25  

2) Mudharib 
Kewajiban Mudharib diantaranya adalah sebagai berikut:26 

a) Bertindak dalam mengelola dan menggunakan dana secara wajar 
menurut kebiasaan umum. 

b) Mengembalikan modal dan sebagian keuntungan yang telah 
disepakati kepada shahibul maal. 

Sedangkan hak mudharib adalah sebagai berikut:27 
a) Mendapatkan uang belanja atau nafkah dari modal mudharabah 

sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. 

                                                            
24 John Rawls, Op.Cit., hlm. 7. 
25 Al-Zuhayli.Op.Cit. Jus V, hlm. 3959. 
26 Ibid. hlm. 3949. 
27 Ibid. hlm. 3956-3960. 



Rahmadi Indra Tektona

Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi 235
235 

 

b) Memperoleh keuntungan yang telah ditentukan (ribh al-musamma), 
dalam hal terjadi kerugian, maka mudharib hanya rugi waktu dan 
tenaga, ia tidak boleh menuntut upah atas kerugian tersebut 
kepada shahibul maal.

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang 

menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, penelitian 
hukum yang memperoleh data dari data primer28 yang kemudian 
diarahkan untuk meneliti mengenai penerapan prinsip keadilan dalam 
produk bagi hasil (mudharabah) pada BNI Syariah Cabang Malang. 
Dengan tujuan agar memperoleh gambaran yang komprehensif dan 
mendalam tentang penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan 
bagi hasil (mudharabah) pada BNI Syariah Cabang Malang. 

Soerjono Soekanto menyatakan, penelitian kualitatif merupakan 
tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan dan perilaku 
nyata.29 

2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat mengungkapkan 

keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Untuk menentukan 
lokasi penelitian terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan 
oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor BNI Syariah yang ada di 
Malang, dengan pertimbangan bahwa BNI Syariah merupakan Bank 
Umum yang telah lama membuka cabang syariah serta memiliki nasabah 
pembiayaan mudharabah, sehingga bisa dikatakan permasalahan yang 
ada pada BNI Syariah Cabang Malang dirasa cukup mewakili 
permasalahan-permasalahan pada bank syariah terutama dalam produk 
pembiayaan dengan jenis bagi hasil (mudharabah). 

3. Jenis Dan Sumber Data 
Sesuai dengan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang 

digunakan terdiri dari:  
a. Data Primer, yakni berupa data yang diperoleh secara langsung dari 

penelitian, meliputi hasil wawancara terarah (directive interview) dari 
beberapa responden dan melakukan pengamatan langsung 
(observasi) pada obyek penelitian yang berkaitan dengan penerapan 
prinsip keadilan dalam produk bagi hasil, yakni dengan cara 
melakukan pencatatan secara sistematis data, fakta, dan bahan 

                                                            
28 Soejono & H.Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm.56. 
29 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia 

Press, Jakarta, hlm.32. 
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keterangan yang akan diteliti, dengan jalan menyiapkan point-point  
pertanyaan terlebih dahulu.  

b. Data sekunder, yakni berupa data yang diperoleh dari peraturan 
Perundang-undangan, yang berkaitan dengan penerapan prinsip 
keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah), serta 
studi atau kajian kepustakaan/literatur/dokumen. Terdiri dari:
1) Hukum Primer, yakni bahan hukum yang harus ada di dalam 

penelitian  ini dan mempunyai kekuatan mengikat, seperti: 
a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 
b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 
2) Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa kajian-kajian literatur UU 

dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah 
penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil 
(mudharabah). 

3) Bahan Hukum tersier, yakni berupa bahan hukum yang 
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh elemen dalam 

perbankan syariah di BNI Syariah Cabang Malang sebagai responden 
yang secara langsung berhubungan erat dan terlibat dengan perma-
salahan penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil 
(mudharabah).  

b. Purpossive Sampling
Penelitian ini mengambil sampel dengan cara Purpossive sampling, 

terdiri dari beberapa responden antara lain: 
1) Pimpinan Bidang Operasional BNI Syariah Cabang Malang. 
2) Unit Pembiayaan BNI Syariah Cabang Malang. 
3) Nasabah pembiayaan BNI Syariah Cabang Malang. 
 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Field Research
Field Reseach atau penelitian lapangan yaitu pengumpulan data 

dengan menggunakan cara penelitian yang langsung terjun ke lapangan 
yang menjadi obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data 
yang sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk penulisan lapangan ini, 
peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:  
1) Wawancara terarah (directive interview) digunakan untuk memperoleh 

untuk data primer, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
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meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara 
lisan kepada responden dengan memperhatikan : 
a) rencana pelaksanaan wawancara 
b) mengatur daftar pertanyaan serta membatasi pertanyaan 

jawaban 
c) memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang 

diwawancarai. 
d) membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.30 

2) Studi dokumen 
Teknik dokumen ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum 
sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer.  

b. Library Research 
Library Research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan data dengan 
menggunakan dan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan, 
penelitian-penelitian terdahulu yang relevansinya dengan pokok-pokok 
bahasan, termasuk Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan 
lainnya yang mana dalam hal ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional 
yang merupakan dasar bagi beroperasinya pembiayaan dalam produk 
bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Syariah yang ada di Malang. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Data Primer  
Dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul, dengan teknik 

pengumpulan data sebagaimana diatas selanjutnya akan dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis akan 
menguraikan dan membuat gambaran data yang telah diperoleh dengan 
menggunakan uraian tanpa menggunakan angka-angka dalam tabel. 

b. Data Sekunder 
Data Sekunder Data Sekunder akan dianalisis dengan menggu-

nakan metode analisis isi (content analysis), yakni dengan mendes-
kripsikan isi peraturan perundangan yang berkaitan dengan penerapan 
prinsip syariah pada produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah), yakni 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk 
kemudian dilakukan penafsiran hukum dan ditarik kesimpulan. 

7. Definisi Operasional 
Definisi Operasional ialah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variable/konstrak dengan cara memberi arti, atau 

                                                            
30 Ibid., hlm.229. 
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menspesifikasikan kegiatan.  Definisi operasional yang diukur 
memberikan gambaran bagaimana variable/konstrak tersebut diukur.31 
Dan perlu adanya penjelasan mengenai konsep-konsep yang terkait 
dengan penulisan, agar terhindar dari kesalahpahaman yang mungkin 
timbul. 

Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal yang perlu 
diberikan definisi operasional antara lain: 
a. Pengertian Prinsip  
 Asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak 

dan sebagainya.32 
b. Pengertian Keadilan 
 Menurut John Rawls Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan 

tawar menawar yang fair. 
c. Pengertan Prinsip Syariah  
 Aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam, 

khususnya aturan muamalat yang mengatur hubungan antara bank 
dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana 
serta kegiatan perbankan syariah lainnya.33 

d. Pengertian Mudharabah 
 Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah 
dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 
kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian 
itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si 
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.34 

e. Pengertian Bank Syariah 
 Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.35  

f. Pengertian Akad 
 Pertalian ijab dan qabul dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan 

prinsip.36          

                                                            
31 Moh Nazir, 1993, Metode Penelitian, Penerbit Alumni, Jakarta, hlm.64. 
32 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 

Departemen Pendididkan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi 
Kedua). Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 30. 

33 Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia. 
34 Muhammad Syafi’i Antonio. Op.cit., hlm. 95. 
35 Warkum Sumitro,1996, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga 

Terkait BMI dan Tafakul di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5. 
36 Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia. 
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D. PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Tentang BNI Syariah Cabang Malang 
Pada tahun 1996 BNI menawarkan saham perdananya kepada 

masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 
Efek Surabaya. Namun pada saat krisis ekonomi yang menimpa negara 
kita dan mengakibatkan juga terpuruknya dunia perbankan yang juga ikut 
mempengaruhi BNI 1946, sehingga mengakibatkan perlu adanya 
rekapitulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan hal tersebut berhasil 
diselesaikan pada tahun 2000, sehingga memungkinkan BNI memiliki 
fondasi yang kokoh untuk mendukung pertumbuhannya di masa datang. 

Sebagai langkah awal dalam merealisasikan ini, BNI membuka lima 
kantor cabang syariah, masing-masing di Malang, Pekalongan, Jepara, 
Yogyakarta dan Banjarmasin. PT Bank Negara Indonesia sebagai induk 
dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah Malang, merupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT. Konsekuensinya adalah 
kepemilikan pemerintah tidak lagi 100%, karena kemungkinan sebagian 
beralih kepada pemodal swasta melalui pasar modal pada saat go public. 
Komposisi dari kepemilikan saham BNI sekarang adalah: Negara RI 
sebesar 64,795 dan masyarakat 35,21 %.  

2. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Bagi Hasil 
(Mudharabah) Pada BNI Syariah Cabang Malang 

Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah dapat 
tergambarkan dengan pola pikir kerja sama investasi yang harmonis 
(mutual investment relationship) sebagai perwujudan dari sistem 
keuangan yang datang dari agama yang rahmatan lil alamin. Dengan 
demikian, BNI Syariah dan mudharib harus dapat senantiasa menjaga 
kepercayaan masyarakat, baik dari aspek finansial maupun terhadap 
penerapan prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. 

Sasaran pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Malang sendiri 
adalah golongan pengusaha sektor riil, yang bergerak di berbagai sektor 
ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BNI Syariah, seperti sektor 
pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan usaha lainnya, 
yang mana usahanya benar-benar layak untuk diberikan fasilitas 
pembiayaan dan mampu mengembalikan kewajibannya (bagi hasil dan 
biaya-biaya lainnya). 

Produk pembiayaan mudharabah yang ada dan telah diterapkan 
oleh BNI Syariah pada saat sekarang ini adalah:37 
a. Mudharabah Usaha Kecil/Mudharabah kelayakan usaha  

Yakni Pembiayaan untuk tujuan produktif kepada pengusaha kecil 
berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan Mudharabah  dengan 
maksimum sd. Rp.150 juta. Analisa pembiayaan menggunakan 
Perangkat Analisa Pembiayaan (PAP) Standar yang terdiri dari: 

                                                            
37 Dokumen BNI Syariah Cabang Malang 2006. hlm. 40. 
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Memorandum Pengusulan Pembiayaan, Laporan Kunjungan 
Setempat, dan Laporan Verifikasi. 

b. Mudharabah Usaha Ritel/Mudharabah Usaha kecil 
Pembiayaan untuk keperluan produktif dengan maksimum sd. Rp.10 
miliar dengan prinsip mudharabah. Alat perangkat analisa yang 
digunakan adalah PAP Lengkap BCM. 

Pembiayaan pada bank dengan prinsip syariah mempunyai 
karakteristik yang lebih khusus jika kita bandingkan dengan prinsip 
konvensional. Jika mempergunakan sistem perbankan secara 
konvensional maka penilaian pembiayaan (kredit pada bank 
konvensional) hanya semata-mata didasarkan pada usaha mencari 
keuntungan bagi kepentingan bank sendiri tanpa memperhatikan kondisi 
nasabah ketika kegiatan kredit itu sedang berjalan, maksudnya bank tetap 
berpedoman dan berkeyakinan bahwa nasabah memiliki kemampuan 
dalam mengangsur bunga yang telah diperjanjikan di awal pembiayaan 
tanpa memperhatikan kondisi nasabah sendiri. sedangkan pada penilaian 
pembiayaan dengan prinsip syariah bukan semata-mata hanya 
didasarkan pada usaha mencari keuntungan saja, namun juga dengan 
mempertimbangkan aspek kemaslahatan ummat dari nasabah 
penyaluran dana dan penghimpunan dana.38 Dalam hal ini BNI Syariah 
Cabang Malang ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan 
pembiayaan oleh mudharib dengan harapan usaha yang dilakukan oleh 
mudharib dapat berkembang sehingga kebutuhan mudharib dan pihak 
yang bergantung hidupnya dengan mudharib dapat terpenuhi, BNI 
Syariah selalu berupaya memperhatikan perkembangan usaha nasabah 
sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bank terhadap mudharib 
dengan jalan melakukan kontrol mudharib secara sistematis dan terarah 
yang dilakukan oleh pegawai bagian pembiayaan dari BNI Syariah. 

 Apabila mudharib mengalami masalah dengan usaha yang sedang 
dijalankan, maka bank dapat ikut serta memberikan saran kepada 
mudharib. Dalam hal ini terjadi musyawarah antara kedua pihak dalam 
membicarakan permasalahan yang timbul dari usaha nasabah. 
Keuntungan bagi hasil yang diperoleh mudharib dalam melakukan 
kegiatan usaha sangat mempengaruhi nisbah bagi hasil yang akan 
diperoleh nasabah penghimpunan dana, hal tersebut dapat dilihat dari 
hasil nisbah bagi hasil nasabah penghimpunan dana akan besar apabila 
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan penyaluran dana 
oleh bank syariah juga besar, akan tetapi jika nisbah yang diperoleh oleh 
bank syariah kecil maka nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah 
penghimpunan dana juga akan kecil, hal tersebut merupakan suatu 
implementasi dari teori keseimbangan yang ada pada filsafat etika Islam 
dimana di dalam melakukan kegiatan usaha BNI syariah diharuskan 
menjaga keseimbangan dengan harmoni antara mudharib penghimpun 
dana dengan mudharib penyaluran dana.  
                                                            

38 Hasil wawancara dengan Pimpinan Operasional Bank BNI syariah Malang 
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a. Proses Pemberian Pembiayaan 
Permohonan pembiayaan mudharabah diajukan kepada BNI 

Syariah Cabang Malang melalui asisten pemasaran, dengan cara 
berkonsultasi melalui beberapa kali pertemuan dan kemudian 
membicarakan sistem bagi hasil yang terdapat pada BNI syariah 
kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah 
disediakan, pada saat mudharib datang ke bank BNI syariah bisa 
disebabkan karena berbagai hal, hal inilah yang akan menyebabkan 
terdapat adanya suatu penilaian keadilan atau ketidakadilan bila dilihat 
dari sisi mudharib, bila mudharib memiliki bergainning position yang kuat 
maka peraturan yang ada pada bank BNI Syariah Cabang Malang dapat 
diterima, pada teori John Rawls inilah yang disebut dengan posisi asali. 
Setelah permohonan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan 
tersebut diteruskan kepada penyelia pemasaran untuk penilaian, 
termasuk penilaian jaminan, yang dilakukan oleh appraisal credit admin. 
Pada saat inilah itikad baik mudharib dan pegawai bagian pembiayaan 
teruji. Mudharib yang bertanggung jawab biasanya memberikan data 
kegiatan usahanya dengan sejujurnya tanpa adanya window dressing, 
pada saat ini merupakan salah satu titik awal tercapainya prinsip keadilan, 
apabila mudharib memiliki itikad baik, amanah, jujur dan bertanggung 
jawab sesuai dengan prinsip aksioma filsafat etika Islam maka keadilan 
akan tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian, marketing/penyelia membuat 
proposal pembiayaan mudharabah yang diserahkan kepada atasan dan 
pimpinan cabang kemudian dilakukan musyawarah antara pejabat yang 
berkepentingan, apabila pembiayaan tersebut sesuai dan memenuhi 
standard aturan yang ada pada BNI Syariah Cabang Malang maka akan 
memperoleh persetujuan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan memang 
diputuskan oleh pimpinan cabang tetapi juga atas persetujuan suatu tim 
yang terdiri dari beberapa  unit kerja yang ada pada BNI Syariah Cabang 
Malang. 

Dalam hal proposal pembiayaan tersebut disetujui, maka marketing 
membuat surat penawaran kredit (offering letter) untuk calon mudharib. 
Offering letter tersebut memuat jumlah pembiayaan yang dapat diberikan, 
tenggang waktu pengembalian, cara pengembalian, besar margin 
keuntungan bagi pihak BNI syariah dan mudharib serta persyaratan 
lainnya yang ada pada  BNI syariah. Setelah calon mudharib menyetujui 
dan menandatangani offering letter tersebut, selanjutnya bagian legal 
akan menyiapkan surat perjanjian kredit dan pengikatan jaminan 
pembiayaan untuk ditandatangani oleh calon mudharib. Selanjutnya credit 
admin atau loan admin memproses pembiayaan tersebut dengan 
membuka fasilitas pembiayaan. Untuk kredit modal kerja akan dibukakan 
fasilitas kredit melalui rekening koran. Pembukaan rekening koran atas 
nama debitur pada BNI Syariah Cabang Malang dimaksudkan agar bank 
dapat mengontrol arus keluar masuknya keuangan debitur dari kegiatan 
usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. 
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Menurut John Rawls hasil kesepakatan antara kedua belah pihak 
yang mengadakan kerjasama adalah sudah mencapai titik keadilan, hal 
tersebut terlihat pada penerapan prinsip keadilan dalam produk 
mudharabah pada BNI Syariah Cabang Malang ketika kita melihat 
prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai realisasi suatu 
pembiayaan mudharabah, dalam hal tersebut telah terjadi berbagai 
bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya 
mencapai suatu titik kesepakatan, walaupun terjadi melalui benturan dan 
tawar menawar dalam musyawarah antara masing-masing pihak, pada 
saat inilah proses awal terjadinya keadilan melalui adanya proses 
keseimbangan antara kedua pihak. 

Pembiayaan mudharabah yang ada dan sedang berjalan di BNI 
Syariah Cabang Malang sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan 
yang ada dan persetujuan diputuskan oleh proses yang melalui berbagai 
prosedur yang tidak hanya diputuskan oleh satu pegawai saja tetapi oleh 
beberapa pegawai yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut, 
dan mudharib juga mempunyai bargainning position yang cukup kuat, 
oleh karena itu selama ini pembiayaan mudharabah yang berjalan tidak 
bermasalah karena mudharib memang menggunakan pembiayaan untuk 
kepentingan kegiatan usaha yang diajukan pada saat awal kesepakatan 
dengan pihak BNI Syariah Cabang Malang dan pegawai bagian 
pembiayaan juga sudah menerapkan peraturan dan prosedur 
pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Malang, kedua pihak dapat 
menjaga amanah yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, 
maka ketika pembiayaan tersebut berjalan maka mudharib merasa puas 
dengan pembiayaan yang diterimanya dari BNI Syariah Cabang Malang 
oleh karena itu BNI Syariah Cabang Malang dan mudharib pada saat ini 
telah merasakan adanya prinsip keseimbangan dalam pembiayaan 
mudharabah pada BNI Syariah Cabang Malang, suatu kewajaran bila 
bank syariah menerapkan suatu kontrol yang ketat ketika proses analis 
pembiayaan sedang berjalan karena BNI Syariah Cabang Malang 
mempunyai tanggung jawab yang besar kepada berbagai pihak yang 
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan BNI syariah 
Malang, begitu juga dengan adanya jaminan pada pembiayaan 
mudharabah hal itu adalah suatu yang sangat wajar bila kita melihat 
kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini yang hampir tidak ditemukan 
adanya suatu kejujuran dan dapat menjaga amanah dalam kegiatan 
usaha, maka dari itu perlu kiranya kita mendukung perkembangan BNI 
syariah guna memenuhi kebutuhan ummat Islam di Indonesia. 

b. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Fungsi Jaminan Pada 
Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)

Menurut Islam agunan atau jaminan mengandung arti “tetap dan 
tertahan”. Dalam arti istilah para ulama mengartikannya dengan 
“menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang”. Dengan 
begitu agunan itu berkaitan erat dengan “menjadikan barang berharga 
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sebagai jaminan utang” Dengan begitu agunan itu berkaitan erat dengan 
utang-piutang dan timbul daripadanya. Sebenarnya pemberian utang itu 
merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang 
dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. 
Namun untuk ketenangan batin, si pemberi utang memerlukan suatu 
jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang. Untuk 
maksud itu si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang 
berharga. Hukum meminta agunan adalah mubah berdasarkan petunjuk 
Allah dalam al-Quran dan penjelasan Nabi. Adapun dalil al-Quran di 
antaranya surat al-Baqarah ayat 282-283: “Hai orang-orang yang beriman 
jika kamu bermuamalah tidak secara utang-piutang sampai waktu yang 
ditentukan tuliskanlah........Dan jika kamu berada dalam perjalanan dan 
tidak menemukan orang yang akan menulis hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang...”. 

Dari hadits Nabi, di antaranya hadits Abu Hurairah menurut riwayat 
al-Dar al-Qutniy dan al-Hakim, sabda nabi: Agunan itu tidak boleh 
dihalangi dari orang yang mengagunkannnya. Ia boleh mengambil 
manfaatnya dan berkewajiban memikul biayanya. 

Unsur-unsur yang terlibat dalam muamalah agunan itu adalah:39 
1) Orang yang berutang dan menyerahkan barang berharga sebgai 

jaminan, disebut orang yang memberikan agunan. 
2) Orang yang berpiutang dan menerima barang sebagai agunan, disebut 

orang yang memegang agunan 
3) Barang yang diagunkan. 

Sebagaimana wajib membayar hutang secepatnya, wajib pula 
menyerahkan kembali barang yang diagunkan secepat hutang dibayar 
oleh yang punya barang agunan. Sebaliknya bila yang berutang tidak 
mau membayar hutangnya setelah jatuh tempo, yang memegang agunan 
dapat menjual barang tersebut dan menyerahkan kelabihan harganya 
kepada yang punya.

Adanya kemudahan dalam hal agunan kredit ini merupakan 
realisasi dari perbankan yang berasaskan pada syariah Islam, tidak selalu 
BNI syariah Islam meminta anggunan sebagai jaminan tambahan kepada 
mudharib, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu, BNI Syariah Cabang 
Malang berupaya meminta jaminan agunan kepada calon mudharib. Pada 
pembiayaan dengan nilai nominal kecil BNI Syariah Cabang Malang tidak 
meminta jaminan dan agunan kepada nasabah. 

Pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan bank sangat 
diharapkan meskipun di dalam konsep mudharabah sendiri tidak 
diwajibkan adanya jaminan yang diambil sebagai anggunan, jaminan 
dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar menjaga 
kepercayaan dan melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat 
dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi 
persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian, dalam hal ini BNI 
                                                            

39 Syarifuddin A. 2003, Garis-garis besar FIQH, Kencana, Jakarta. hlm. 229. 
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syariah menjaga amanah benda jaminan mudharib dengan tidak 
memindahalihkan hak selama mudharib menjaga dan bertanggungjawab 
atas amanah yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Malang. Pada saat 
ini jaminan tetap digunakan dikarenakan pembiayaan tanpa jaminan tidak 
dapat diterapkan di Indonesia karena aturan yang ada memang demikian. 
Pembiayaan macet merupakan salah satu resiko pembiayaan perbankan, 
hal ini terjadi karena sesuatu sebab dan harus segera diatasi agar bank 
tidak mengalami kerugian. Salah satu diantara upaya terakhir 
mengatasinya adalah dengan melakukan pencairan atas jaminan 
pembiayaan dan hasil pencairannya tersebut digunakan untuk memenuhi 
kewajiban mudharib kepada bank. Pencairan jaminan dilakukan dengan 
cara penjualan yang merupakan salah satu upaya untuk memperoleh 
pelunasan pembiayaan yang terhenti. Dengan demikian jaminan 
pembiayaan mempunyai fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit 
apabila di kemudian hari mudharib wanprestasi terhadap bank, antara lain 
berupa tidak melunasi pembiayaan setelah terkena surat peringatan yang 
diberikan oleh bank sesuai dengan akad pembiayaan yang telah 
ditandatangani oleh pihak bank dan mudharib. Agar fungsi pengamanan 
pembiayaan seperti yang diharapkan dapat tercapai, maka jaminan 
pembiayaan yang dikuasai oleh bank harus merupakan sesuatu jaminan 
yang mempunyai nilai yang baik dan seharusnya diikat dengan suatu 
lembaga jaminan yang sempurna. 

Disamping fungsinya sebagai pengamanan pembiayaan, dengan 
dipersyaratkan penyerahan sesuatu jaminan pembiayaan yang 
mempunyai nilai tinggi, tentunya akan mendorong mudharib agar cepat 
melunasi pembiayaannya, agar jaminan tersebut tidak dicairkan karena 
terjadinya kemacetan pelunasan pembiayaan. Mudharib juga akan 
terdorong untuk berhati-hati dalam mempergunakan dana yang berasal 
dari pembiayaan antara lain dengan memperhatikan tujuan penggunaan 
pembiayaan sebagaimana yang telah disepakatinya dengan pihak bank. 
Mudharib akan menggunakan pembiayaannya dengan hati-hati agar 
betul-betul bermanfaat dan berhasil sesuai dengan yang diharapkannya. 
Jika mudharib dapat melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang telah 
diperjanjikan dalam akad, maka jaminan pembiayaan tidak perlu dicairkan 
dan harus dikembalikan kepada mudharib.  

Dalam pembiayaan mudharabah BNI syariah tidak dapat 
meninggalkan faktor bisnisnya, yakni meraih keuntungan, dan kebijakan 
pembiayaan berpedoman pada keuntungan yang berdasarkan syariah, 
BNI syariah memiliki tanggung jawab yang besar kepada para pemilik 
modal, apalagi pada saat ini saham perusahaan telah go public, hal inilah 
yang menjadikan BNI syariah memiliki tanggung jawab moral agar dapat 
bersaing dengan bank syariah yang lain dan mudharib yang datang ke 
bank juga dengan tujuan mencapai keuntungan, hal ini telah sesuai 
dengan salah satu prinsip dasar teori etika Islam yakni adanya kesamaan 
visi antara bank dan mudharib yakni meraih keuntungan.  
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c. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Bagi Hasil Margin 
Keuntungan Pada Pembiayaan Mudharabah

Pola bagi hasil dalam mudharabah adalah profit and loss sharing, 
maksudnya disini adalah bank menanggung kerugian bila dikarenakan 
bukan karena kelalaian mudharib. Pada dasarnya dalam pembiayaan 
mudharabah BNI syariah siap menanggung kerugian, karena memang 
pembiayaan jenis ini rawan terjadi kerugian. Tetapi guna menangulangi 
hal tersebut pada awal perjanjian pembiayaan pihak bank telah 
melakukan prediksi dan meminimalisir terjadinya kerugian, pada saat 
analisis pembiayaan merupakan suatu saat yang sangat penting dalam 
tahap persetujuan pembiayaan mudharabah, pada saat ini bank syariah 
melakukan pemeriksaan segala aspek yang mungkin terjadi pada saat 
pembiayaan, yang dapat menentukan bagi hasil yang tepat baik bagi 
pihak bank maupun bagi pihak mudharib. Pada dasarnya mudharib 
bersedia menerima margin bagi hasil yang telah ditawarkan oleh bank, 
tetapi mudharib mempunyai perhitungan sendiri mengenai porsi bagi hasil 
yang tepat dan tidak merugikan pihak mudharib sendiri dan hal tersebut 
dapat diberikan kepada bagian pembiayaan untuk dikaji untuk dapat 
menjadi pertimbangan, BNI syariah juga telah memiliki perhitungan 
mengenai bagi hasil yang akan diberikan kepada mudharib berdasarkan 
analisis pembiayaan, pada akhirnya kemudian terjadi kesepakatan antara 
kedua belah pihak melalui proses musyawarah yang berdasarkan akan 
keseimbangan, untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, 
proses tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, baik yang mendukung 
maupun menghambat bagi kesepakatan kedua belah pihak, faktor 
tersebut menyangkut latar belakang mudharib, prediksi keuntungan 
kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh mudharib, dan resiko yang akan 
dihadapi oleh mudharib, pada saat ini terjadi musyawarah dalam 
mencapai proses keseimbangan antara kedua pihak yang pada akhirnya 
akan mencapai suatu kesepakatan, bila kedua belah pihak telah 
mencapai titik kesepakatan maka penulis berpendapat dalam bagi hasil 
ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan teori 
keadilan John Rawls yakni prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan 
dan tawar menawar yang fair.40 

d. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Perjanjian 
Pembiayaan Mudharabah

Tuhan memerintah kita, para mukmin, agar setiap mengadakan 
perjanjian utang piutang/kerjasama dilengkapi dengan perjanjian tertulis 
(membuat surat perjanjian utang-piutang). Hal ini penting, apabila 
pelunasan utang dilakukan dalam waktu berselang lama. Apabila jangka 
waktu utang telah jatuh tempo, penagihan utang bisa dilakukan secara 
baik dan sekaligus menghindari persengketaan. 

                                                            
40 John Rawls Op.Cit., hlm. 13. 
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Pada perjanjian mudharabah yang ada pada BNI syariah telah 
memenuhi unsur transaksi mudharabah, yakni: 
1) Adanya kesepakatan antara pihak BNI syariah dan mudharib yang 

memiliki kecakapan dan wewenang hukum. 
2) Pihak BNI syariah telah memberikan modal dan mudharib telah 

menjalankan usahanya. 
3) Yang menjadi obyeknya adalah investasi modal. 
4) Tujuan transaksi ini adalah untuk mencapai keuntungan. 

Pada perjanjian pembiayaan mempunyai bentuk bisa dikatakan 
baku, tetapi hanya dalam bentuk-bentuk dasar perjanjian saja, sedangkan 
dalam pasal-pasal yang menyebutkan mengenai pokok perjanjian sesuai 
dengan kesepakatan antara bank dan mudharib antara lain, yakni: 
1) Pada saat/waktu realisasi, hal ini sesuai dengan kesepakatan antara 

bagian pembiayaan dengan mudharib atas syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh mudharib pada saat realisasi. 

2) Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara bagian 
pembiayaan dengan mudharib, hal ini berhubungan erat dengan cash 
flow kegiataan usaha mudharib. 

3) Pembayaran margin keuntungan bagi hasil, pada pasal ini ada 
kesepakatan mengenai pembayaran kewajiban mudharib pada bank 
bisa per bulan, atau pada akhir pembiayaan berlangsung, tetapi pada 
prakteknya bank tetap meminta pada tiap bulan tetapi hanya dalam 
bentuk saldo minimal dengan tujuan agar akuntansi perbankan 
berjalan sesuai dengan aturan yang ada.  

Jika kita melihat di atas adanya proses musyawarah dan adanya 
unsur perlindungan hak dan kewajiban yang dapat mengakibatkan 
keseimbangan masing-masing pihak untuk mencapai suatu kesepakatan 
dan kebebasan mudharib dalam menentukan menerima atau menolak 
akad yang ditawarkan pihak BNI syariah Malang, hal tersebut sesuai 
dengan teori filsafat etika Islam dan prinsip keadilan dari Piagam Madinah 
juga telah berjalan dengan adanya hak perlidungan dan hak persamaan 
di mata hukum yang berlaku di negara kita serta kebebasan berkehendak 
dan sesuai juga dengan teori keadilan John Rawls yakni prinsip keadilan 
adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang fair.41 

3.  Kendala Dalam Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan 
Mudharabah Pada BNI Syariah Cabang Malang 

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah bagi 
perbankan relatif tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, hal ini 
disebabkan mudharabah berarti bank syariah akan menerapkan 
pembiayaan penuh kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
mudharib, sebagai suatu lembaga bisnis hal ini bisa mengakibatkan 
kerugian yang fatal bagi bank syariah, akan tetapi hal tersebut tergantung 

                                                            
41 Ibid. 
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bagaimana pihak bank syariah dapat melakukan analis yang tepat. Pada 
bank BNI syariah Malang sendiri, jarang mempergunakan pembiayaan 
mudharabah dalam pembiayaan usaha, pembiayaan lebih diarahkan 
kepada murabahah dan musyarakah, karena resiko yang dihadapi bank 
pada pembiayaan mudharabah sangat besar. Pada prakteknya secara 
khusus pembiayaan mudharabah yang ada di lapangan tidak terjadi 
kendala yang sangat signifikan dan berpengaruh bagi bank syariah dan 
mudharib, hal ini disebabkan pembiayaan yang ada dan sedang berjalan 
dikatakan tidak bermasalah, tetapi secara global terdapat beberapa 
kendala yang dapat berpengaruh bagi BNI syariah Malang. 

Pada penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah 
di lapangan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala secara umum, 
yakni: 
a. Pemerintah terutama BNI syariah bisa dikatakan kurang memberikan 

sosialisasi mengenai produk pembiayaan mudharabah secara khusus 
kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat tidak mengetahui 
bahwa di bank syariah terdapat suatu bentuk pembiayaan bagi hasil 
mudharabah. 

b. Mudharib kurang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh bank, 
pada pembiayaan dengan model mudharabah yang menjalankan 
usahanya adalah mudharib jadi yang mengetahui proses kegiatan 
usaha tersebut mudharib, ada kemungkinan bila mudharib tidak bisa 
menjaga amanah maka akan terjadi penyimpangan pembiayaan. 

c. Aturan yang ada baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Bank 
Indonesia dan MUI bisa dikatakan kurang mendukung pada tingkat 
penerapan prinsip keadilan di lapangan, hal inilah kadang yang 
membuat keraguan bagi pihak BNI syariah dan mudharib dalam 
operasional produk mudharabah, sehingga unsur dari prinsip keadilan 
tidak dapat berjalan dengan baik, karena ada pihak yang tidak puas.  

d. Sebagai lembaga yang relatif baru, pangsa dan volume lembaga 
pembiayaan syariah belum begitu besar sehingga akan 
mempengaruhi kemampuan serta skala prioritas dalam pembiayaan 
yang dilakukan. 

e. Demikian juga dari sisi sumber daya insani, masih harus disiapkan 
lebih baik lagi, dengan jalan lebih memperdalam pengetahuan syariah 
Islam. sumber daya manusia harus lebih mumpuni dalam bidang 
pembiayaan syariah sehingga tidak kesulitan pada taraf 
implementasinya.  

4.  Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Penerapan Prinsip Keadilan 
Dalam Produk Mudharabah Pada BNI Syariah Cabang Malang 

Upaya penyelesaian kendala dalam penerapan prinsip keadilan 
dalam produk mudharabah pada BNI Syariah Cabang Malang adalah 
dengan:  
a. Melakukan kegiatan analisis pembiayaan dengan seksama dan 

cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat. 
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b. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
c. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan jasa yang diberikannya. 
d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 
e. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan dan 

standard perbankan yang berlaku. 

Sedangkan guna mengurangi risiko yang dihadapi BNI Syariah 
Cabang Malang dalam pembiayaan mudharabah maka terdapat 
ketentuan-ketentuan yang wajib diterapkan di lapangan, yakni: 
a. Fixed Asset collateral mencukupi. 
b. Bank dapat mensyaratkan bahwa penggantian asset harus seizin 

bank. 
c. Bank dapat mensyaratkan rasio maksimal antara biaya operasi 

dibandingkan dengan pendapatan operasional misalnya dengan 
membandingkan dengan perusahaan lain sejenis atau berdasarkan 
rata-rata realisasi periode sebelumnya. 

d. Untuk mengetahui atau mendeteksi penyimpangan cash flow oleh 
nasabah, perlu dilakukan pemeriksaan mendadak maupun 
monitoring secara periodik terhadap pos-pos dalam laporan 
keuangan sehingga akan dapat diketahui aliran cash flow nasabah 
yang bersangkutan. Di samping itu dapat pula dipersyaratkan adanya 
audited financial statement. 

e. Untuk mencegah adanya biaya yang tidak dapat dikontrol, bank 
dapat mensyaratkan revenue sharing atau menentukan minimal profit 
margin yang dikehendaki oleh bank syariah. 

f. Bank dapat menentukan kriteria atas wanprestasi Mudharib. 
 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 
a. Penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah) seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan 
kekeluargaan serta kesetaraan yang melekat, serta mampu 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku 
ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing 
dengan syarat pelaku usaha tersebut telah memenuhi standard prinsip 
perbankan syariah yang ada. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang 
diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan 
pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan 
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saling menguntungkan. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah 
akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling 
memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan 
dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. 
BNI Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak 
terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, BNI syariah tidak akan 
mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-
hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi 
masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, 
perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek 
yang dapat merugikan syi’ar Islam. 

b. Kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Malang adalah 
kurangnya sosialisasi produk pembiayaan mudharabah kepada 
masyarakat umum,  peraturan dalam perbankan syariah mengenai 
pembiayaan mudharabah yang pada saat ini kurang mendukung, 
mudharib kurang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh bank, dan 
masih terdapat banyak pasar pembiyaaan mudharabah yang belum 
tergarap. 

c. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala, upaya yang dilakukan oleh 
BNI Syariah Cabang Malang antara lain melakukan kegiatan analisis 
pembiayaan dengan seksama dan cermat dengan didasarkan pada 
data yang aktual dan akurat sehingga bank tidak keliru dalam 
mengambil keputusan pembiayaannya, beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, pemberian pembiayaan mudharabah 
yang didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, non-diskriminasi, 
dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dan 
pemohon pembiayaan. Selain itu, bank harus dapat meyakinkan 
bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikannya tersebut dapat 
memberikan keuntungan dan kembali pada waktunya oleh mudharib 
serta diharapkan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan 
mudharabah yang bermasalah.  

2. Saran 

a. Implementasi kemitraan yang berkeadilan harus bertumpu kepada 
persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi 
dominan dalam persekutuan usaha. Kekuatan dan vitalitas suatu 
kelompok masyarakat sangat bergantung kepada kemampuannya 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap barang dan jasa bagi 
para anggotanya dan masyarakat lainnya. Produksi dan distribusi 
barang dan jasa menuntut sumber daya keuangan, tetapi juga 
keahlian dan manajemen. Oleh karena itu, mutlak menghimpun 
semua sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat.  

b. Menciptakan SDI yang profesional dan kompeten dengan jalan 
menerapkan Islamic Banking Culture dan melaksanakan prinsip-
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prinsip syariah (transparan, keadilan dan kesetaraan), disiplin pasar 
serta GCG (sidiq, tabligh, amanah dan fatonah). 

c. Penciptaan produk/jasa inovatif dan kreatif yang tetap mematuhi 
aspek syariah, hendaknya bank syariah dalam menciptakan produk 
tidak mengikuti bank konvensional.  

d. Menciptakan sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien 
dengan tidak hanya mengedepankan pendekatan emosional tetapi 
juga mengutamakan pendekatan rasional. 
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Konsep Poligami  
Dalam Hukum Islam42

 
 

Hariyanti 

ABSTRACT 
Polygamy Marriage Practice actually does not have origin from Islam Law but 
earlier religious civilizations in old age already adopt such practice. When Islam 
comes, the widely accepted polygamy without doubt suddenly enters a regulation 
process. The arrival of Islam Law brings along a strong base to regulate and to 
limit the negative impact resulted from polygamy (married with two women or 
more). Islam gives opportunity of polygamy to become a guidance of life. 
However, Islam put forth the requirements of polygamy, including the limit of 
four-wives-only, the capability of being fair and equal, and taking the widow into 
account as way of charity.  

Key words : poligami (polygamy),  perkawinan (marriage), adil (fair), suami (husband), 
istri (wife), lebih dari satu istri (married with two women or more).  

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 
Seorang istri mungkin akan “panas dingin” begitu mendengar 

rencana suaminya akan menikah lagi (poligami). Di tempat lain seorang 
suami begitu takut sekedar punya rencana untuk menikah. Sementara 
itu,di tempat lain lagi, seorang suami begitu bangga istrinya mencarikan 
istri kedua untuknya. 

Perdebatan poligami di Indonesia tidak pernah berhenti dibicarakan 
dari tahun ke tahun. Ramainya perbincangan tentang poligami lebih 
dikarenakan ia ada dalam Hukum Islam yang dewasa ini menjadi sasaran 
serangan kaum yang benci terhadap Islam. Perdebatan poligami terus 
bergulir tidak saja pada level elit politik, tapi juga pada masyarakat umum. 
Di akhir 2001 muncul Puspo Wardoyo, seorang pengusaha yang memiliki 
sejumlah rumah makan Ayam Bakar Wong Solo di berbagai kota besar di 
Indonesia dan mengaku sukses melakukan poligami dengan empat orang 
istri. Kemudian kecaman yang datang dari kaum ibu-ibu kepada Da’i 
kondang Aa Gymnastiar seputar perkawinan poligaminya di tahun 2006. 
Belum lagi kontroversi perkawinan poligami yang dilakukan pengusaha 

                                                            
42 Tulisan ini sebelumnya pernah diterbikan di Jurnal Risalah Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman Volume 4 Nomor 2 Desember 2008 hlm.105-109. 
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kaya Syekh Puji, kepada anak dibawah usia semakin membuat tudingan 
miring terhadap ajaran agama Islam dan menambah citra buruk agama 
Islam sebagai agama Rahmatan lil ’alamin (rahmat bagi seluruh alam). 

Poligami sebenarnya merupakan fenomena yang wajar dibanding 
dianggap sebagai sebuah permasalahan. Lelaki yang ingin poligami 
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang yang hendak menambah 
makan atau menambah porsi tidur yang kurang. Sehingga, dalam 
fenomena umum poligami bukanlah masalah. Hal itu menjadi masalah, 
ketika prosesnya melibatkan wanita. Sudut pandang sebagian wanita 
yang dibuat keliru terhadap poligami, bisa mengubah posisi wanita 
menjadi bercorak ragam ketika sudah berhadapan dengan istilah atau 
realitas poligami. Ia bisa menjadi korban, orang yang teraniaya, 
tersingkirkan atau orang yang terabaikan dan sejenisnya. Kondisi tersebut 
akhirnya memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Konsep 
poligami yang dianggap wajar dalam ajaran Islam, dipandang menjadi 
sebuah terobosan nekat yang diklaim telah mengabaikan hak asasi 
manusia.  

2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat 

diangkat untuk dikaji lagi secara mendalam adalah: 
a. Bagaimana konsep perkawinan poligami berdasarkan syari’at Islam? 
b. Mengapa poligami diperbolehkan dalam syari’at Islam? 

B. PEMBAHASAN 

1. Sejarah Poligami 
Untuk melengkapi dan memudahkan pemahaman pembaca, 

sebelum memasuki pembahasan tentang konsep perkawinan poligami 
dalam Islam, terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai sejarah 
poligami itu sendiri. Hal ini juga bertujuan agar mereka yang membidikkan 
tuduhan bahwa poligami lahir dari Hukum Islam mengetahui bahwa 
sesungguhnya bukan Islam yang pertama kali membolehkan dan bukan 
kaum Muslimin yang pertama kali menerapkan praktik poligami. 

Poligami atau ta’addudu az-zawjat (berbilang istri) berasal dari 
bahasa Yunani, apolus yang berarti banyak dan gamos yang berarti 
perkawinan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki 
mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan. 
(Dahlan, 1994 : 107) 

Praktik poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi 
Muhammad SAW yang membawa Islam. Cukup banyak fakta sejarah 
yang menunjukkan hal itu. Seperti yang dikutip oleh Baiddan dalam Tafsir 
bi Al-Ra’yi yang mengatakan bahwa “Poligami itu sudah ada di kalangan 
bangsa-bangsa yang hidup pada jaman purba. Pada bangsa Yunani, 
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Cina, India, Babilonia, Asyria, Mesir dan lain-lain. Poligami dikalangan 
mereka tak terbatas hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami, 
bahkan seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 
orang”. 

Agama Samawi lain seperti Yahudi, memperbolehkan menikah 
secara poligami tanpa batas. Para pengajar Taurat (para nabi), tanpa 
kecuali mereka memiliki istri yang banyak. Ustadz Abbas Al-’Aqqod dalam 
bukunya Haqooiqa al Islam wa Abaatilu Khusumihi, mengatakan ”Tidak 
ada larangan di dalam Taurat ataupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki 
istri yang banyak jumlahnya adalah sesuatu yang dibolehkan yang diambil 
(mereka warisi) dari nabi-nabi mereka sejak jaman Ibrahim as sampai 
pada  anak turunnya”. (Nashih, 2002 : 9-10) Di Athena, yang paling 
beradab dan tinggi kebudayaannya di antara semua jaman purbakala, 
harga wanita tidak lebih berharga dari hewan yang biasa dijual di pasar 
dan diperjualbelikan kepada orang lain serta diwariskan. Wanita dianggap 
sebagai suatu keburukan yang tidak bisa ditiadakan untuk mengatur 
rumah tangga dan melahirkan anak-anak. Orang Athena dibolehkan 
mengambil istri berapa yang ia mau. Demosthenes merasa senang 
bahwa rakyatnya mempunyai tiga golongan wanita, dua istri sah dan 
setengah. Di Sparta, meski laki-lakinya tidak dibolehkan mempunyai lebih 
dari seorang istri kecuali dalam hal-hal istimewa, kaum wanitanya boleh 
bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami.(Qodir, 1995 : 
169-171).  

Dalam kalangan umat Nasrani, tidak ada dalam Injil satu ayat pun 
yang secara jelas melarang poligami, bahkan di bagian surat-surat Paulus 
ada yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan. Paulus berkata 
”Wajiblah bagi seorang uskup itu beristri satu orang saja”, kata wajib bagi 
seorang uskup beristri satu, membuat pengertian selain uskup 
diperkenankan poligami. 

Masih banyak fakta dalam sejarah peradaban dunia, yang 
menunjukkan dibolehkannya poligami. Jadi penetapan sistem poligami 
merupakan kelanjutan dari syari’at-syari’at sebelumnya. Maka Islam 
bukanlah satu-satunya agama yang pertama kali membolehkan praktik 
perkawinan poligami ini.  

2. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam 
Sejarah praktik poligami pada jaman yang disebut di atas, memang 

tidak tepat dalam pandangan syari’at Islam. Karena itulah Islam 
melakukan pembenahan, bukan pelarangan. 

Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan 
berlangsung berabad-abad dalam peradaban manusia. Kedatangan 
Hukum Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur 
serta membatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang 
melakukan poligami. Tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara hak-
hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan 
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karena poligami dilakukan tanpa ikatan, persyaratan dan batasan jumlah 
tertentu. 

Dalil naqli yang dijadikan landasan membolehkan perkawinan 
poligami dalam Islam termaktub dalam Kitab Suci Al–Qur’an Surat An-
Nisa ayat 3 dan 129. 
Ayat 3 Surat An-Nisa berbunyi: 

βÎ)uρ ÷Λ ä⎢øÅz ωr& (#θäÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ø9 $# (#θßs Å3Ρ$$ sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4© o_÷WtΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ*sù 

óΟçFøÅz ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? ¸οy‰ Ïn≡ uθsù ÷ρr& $ tΒ ôMs3n= tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 y7Ï9≡ sŒ #’oΤ÷Š r& ωr& (#θä9θãès? ∩⊂∪     

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinlah wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka 
(kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-
Nisa: 3) 

Firman Allah selanjutnya di ayat 129: 

⎯ s9 uρ (#þθãè‹ÏÜtFó¡n@ β r& (#θä9 Ï‰÷è s? t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $# öθs9 uρ öΝçFô¹tym ( Ÿξsù (#θè=Š Ïϑs? ¨≅à2 È≅øŠyϑø9 $# $yδρâ‘x‹ tGsù 

Ïπ s)̄= yèßϑø9 $$ x. 4 βÎ)uρ (#θßsÎ= óÁè? (#θà)−Gs?uρ  χÎ*sù ©!$# tβ%x. #Y‘θàxî $ VϑŠÏm §‘ ∩⊇⊄®∪    

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu 
jangan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa: 129)

Dari ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam 
mengatur syarat kepada mereka yang ingin melakukan perkawinan 
poligami, diantaranya adalah: 
a. Hukum poligami hingga empat isteri adalah mubah, karena lafadz 

“fankihu” walaupun berupa amr (perintah) tapi mengandung makna 
mubah, bukan wajib. Sebagaimana hal itu pun menjadi pendapat 
jumhur mujtahidin dalam setiap masa. Oleh karena itu pendapat yang 
mengatakan bolehnya berpoligami lebih dari empat adalah pendapat 
yang tidak berdasar.  

b. Mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil 
kepada istri-istrinya. Keadilan disini bukan dalam bentuk cinta, yang 
mustahil dibagi rata. Tapi keadilan yang dimaksud adalah adil dalam 
memberi minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, dalam nafkah 
dan bermalam. Jika ia khawatir tidak akan dapat berlaku adil bila 
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mengawini wanita yatim yang di bawah pemeliharaannya atau terlalu 
cinta kepada salah seorang istri saja, yang menyebabkan istri yang 
lain menderita, maka dianjurkan untuk mengawini seorang saja.  

c. Poligami dilakukan bukan atas dasar menuruti hawa nafsu, tapi ada 
pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting, diantaranya untuk 
menolong para perawan yang semakin banyak dan janda-janda yang 
mesti disantuni jiwa dan raganya. 

3. Islam Mengatur Poligami Sebagai Alternatif Solusi Dari 
Persoalan yang Timbul Dalam Masyarakat 

Poligami jika dilihat dari sudut pandang yang lain, terbebas dari 
kepentingan pribadi, dari sikap ego atau keinginan memperturutkan hasad 
dan kedengkian akan memiliki sisi amal kebajikan. Bahkan akan menjadi 
alternatif solusi bagi sebagian persoalan yang mungkin timbul di 
masyarakat. Islam mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah 
tersebut dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu 
kearah zina. Seperti dalam tulisannya, Mahmud Halim (2003; 570) 
mengemukakan bahwa Islam membolehkan perkawinan poligami dengan 
alasan-alasan yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 
a. Jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Pada saat itulah poligami 

menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum 
bisa menikah, yaitu untuk mencegah dampak negatif yang mungkin 
muncul karena banyaknya wanita yang hidup tanpa menikah. 
Poligami juga bisa menjadi formula untuk mengatasi banyaknya 
kasus penculikan terhadap kaum wanita oleh kaum laki-laki ketika 
jumlah laki-laki sangat minim. Karena kasus penculikan ini maka bisa 
menyebabkan dan menimbulkan keresahan serta kegoncangan bagi 
keluarga. 

b. Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa 
dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang sedang 
tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Agar tidak terjadi 
penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina, saat itulah 
poligami bisa menjadi pengganti. Atau apabila istri memang sudah 
tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suaminya. Maka saat 
itu poligami bisa menjadi pengganti dari talak (perceraian). 

c. Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70 hari tahun atau 
lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya sampai 
umur 50 tahun atau lebih. Itulah ketetapan Allah terhadap kaum 
wanita dan laki-laki. Bila kemakmuran bumi ini tergantung selamanya 
pada banyaknya manusia, maka menyia-nyiakan masa-masa subur 
selama 20 tahun bagi kaum laki-laki tersebut bisa menjadi kendala 
untuk memakmurkan bumi ini. Maka poligami bisa menjadi solusi 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan catatan tetap 
memegang prinsip bahwa proses kelahiran seseorang sesungguhnya 
identik dengan lahirnya kemampuan produktivitas manusia. 
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d. Poligami juga melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim 
yang berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu. 
Sedangkan orang yang melakukan mengurus dan memelihara anak 
yatim sesungguhnya ingin meraih persahabatan dengan Rasulullah 
SAW di surga sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadist.  

 
C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
a. Perkawinan poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi 

Muhammad SAW. Jadi tidak benar bahwa konsep perkawinan 
poligami lahir dari Hukum Islam. Yang benar adalah Islam mengatur 
ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan dan berlangsung 
berabad-abad dalam peradaban manusia. Hukum Islam memberikan 
landasan yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan 
mudharat yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami, 
dengan tujuan memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan 
mereka yang dahulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan dan 
batasan dalam jumlah tertentu. Poligami dalam Hukum Islam 
mempunyai aturan baku sebagai acuan dan syarat yang digunakan 
dalam berpoligami. Diantaranya adalah Islam menyodorkan syarat 
adil bagi yang berpoligami dalam memperlakukan istrinya, dan 
membatasi poligami tersebut dengan empat istri saja. Hal ini sejalan 
dengan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3 
dan 129. Selain itu syarat lain adalah mendahulukan janda-janda 
yang mesti disantuni jiwa dan raganya, jadi bukan sekedar menuruti 
hawa nafsu saja. 

b. Islam membolehkan poligami sebagai alternatif solusi bagi sebagian 
persoalan yang timbul dalam masyarakat, diantaranya: 
1) Poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita 

yang belum bisa menikah, yaitu untuk mencegah dampak negatif 
yang mungkin muncul karena banyaknya wanita yang hidup tanpa 
menikah.  

2) Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa 
dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang 
sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Sehingga 
terjadinya penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan 
zina dapat dihindarkan.

3) Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70 hari tahun 
atau lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya 
sampai umur 50. Itulah ketetapan Allah terhadap kaum wanita 
dan laki-laki. Bila kemakmuran bumi ini tergantung selamanya 
pada banyaknya manusia, maka menyia-nyiakan masa-masa 
subur selama 20 tahun bagi kaum laki-laki tersebut bisa menjadi 
kendala untuk memakmurkan bumi ini. Dengan catatan tetap 
memegang prinsip bahwa proses kelahiran seseorang 
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sesungguhnya identik dengan lahirnya kemampuan produktivitas 
manusia.

4) Poligami melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim 
yang berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu. 
Karena orang yang mengurus dan memelihara anak yatim 
sesungguhnya ingin meraih persahabatan dengan Rasulullah 
SAW di surga sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadist. 

2. Saran 

a. Kepada kaum muslim yang ada niat untuk berpoligami, maka sudah 
semestinya merenungkan dan memikirkan secara mendalam manfaat 
dan mudharatnya bagi keluarga. Poligami hukumnya mubah (boleh) 
dalam Islam, namun Islam tidak menganggapnya sebagai amalan 
yang terbaik dan dianjurkan karena hanya dapat dilakukan dalam 
kondisi darurat saja, serta dengan syarat yang telah ditentukan. 
Diperlukan persiapan materi dan pemahaman tentang keislaman 
yang memadai karena menyangkut tanggung jawab sebagai seorang 
pemimpin bagi istri-istri dan anak-anak, yang kelak akan dimintai 
pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Bila belum siap dengan 
konsekwensi yang menyertai poligami maka hendaknya jangan 
melukukan poligami, karena hanya akan menambah dosa.  

b. Kepada kaum muslimah, agar sepantasnya menerima poligami 
sebagai ketentuan syari’at yang qoth’i dari Allah SWT yang harus 
diakui kebenarannya. Hal ini karena sesuai dengan kitab suci Al-
Qur’an, sekaligus menghapus citra buruk poligami selama ini dalam 
masyarakat. Sebagai seorang perempuan (istri), mungkin kita tidak 
harus berbagi dengan dengan perempuan lain. Tapi di lain sisi kita 
tidak dapat menutup mata, bahwa banyaknya kasus pelecehan 
terhadap seksual dan perselingkungkuhan, salah satu pemicunya 
adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Selain itu, satu hal yang 
harus kita sadari bahwa poligami merupakan salah satu alternatif 
terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh mereka (kaum pria) 
yang sudah menikah manakala seorang istri tidak bisa menjalankan 
fungsinya sebagai istri.  
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