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ABSTRACT

Non-discriminatory principle is a basic principle adopted by the World Trade
Organization. Non-discriminatory treatment in foreign investment is needed to
increase capital allocation as well as to minimize trade distortions.
The Most Favored Nation principle and National Treatment principle, which also
serve as underlying principles in investment, are further elaboration of non-
discriminatory principle. Foreign investment and international trade seem to form
two sides of a coin, which are interconnected and inseparable as well. International
legal regime in international law, however, is based on relatively strong principle.
International legal rules in foreign investment, on the other hand, are fragmentary
laid down in bilateral and multilateral agreements and incomprehensive.

Key words: non-discriminatory principleforeign investmentfragmentary and
incomprehensive

PENGANTAR

Penanaman modal asing (PMA) adalah
merupakan suatu fenomena yang riil dalam
konteks pembangunan negara-negara
berkembang, karena PMA merupakan salah
satu pilihan pembiayaan pembangunan yang
belum dapat dipenuhi oleh negara-negara
berkembang. Walaupun dalam tatanan
teoritik banyak perdebatan tentang manfaat
(aspek positif) dan dampak (aspek negatif)
dari penanaman modal asing, namun
sebagian besar negara-negara berkembang
telah memanfaatkan penanaman modal
asing sebagai salah satu pilar strategi
pembangunan negara. Sebagian negara-
negara berkembang berupaya melakukan

reformasi atas rejim hukum penanaman
modal khususnya penanaman modal asing
sehingga banyak penanaman modal asing
diberikan kemudahan-kemudahan dan
insentif-insentif agar menanamkan
modalnya di host country.

Bahkan tidak jarang kemudahan dan
insentif yang diberikan kepada penanaman
modal asing justru terkesan berlebihan dan
menimbulkan kecemburuan bagi penanam
modal dalam negeri (domestik). Seiring
dengan laju perkembangan

penanaman modal asing di berbagai
host country, berkembang pula perdagangan
internasional terutama berkaitan dengan
pemasaran produk dari hasil produksi
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penanaman modal asing di host country
tersebut. Selain itu bagi negara-negara
produsen barang dan jasa di negara-negara
maju memerlukan pasar yang luas di negara-
negara berkembang karena pasar dalam
negeri mereka yang sudah jenuh. Ini berarti
bahwa para produsen di negara-negara maju
perlu jaringan pasar yang luas dan sekaligus
perlu efisiensi dalam biaya produksi.
Berdasarkan pertimbangan rasional tentang
efisiensi maka wajar kalau barang-barang
tersebut harus diproduksi di tempat pasar-
pasar produk mereka agar lebih efisien dan
harga biaya produksinya rendah. Karena itu
dengan pertimbangan rasionalitas efisiensi
maka perdagangan dapat mendorong
berkembangnya penanaman modal asing di
negara-negara berkembang.

Permasalahannya adalah bagaimana
keterkaitan prinsip-prinsip pengaturan
penanaman modal asing dengan
perdagangan internasional dalam praktik.

Prinsip-prinsip Penanaman Modal
Asing

Sebenarnya masih belum ada
Perjanjian internasional yang bersifat
multilateral yang disepakati ole h
kebanyakan negara- negara di dunia ini yang
mengatur tentang prinsip-prinsip FDI
secara komprehensif dan komplit. Usaha
terakhir dalam membuat peraturan yang
komprehensif mengenai FDI ini pun masih
belum membuahkan hasil karena besarnya
tarik menarik kepentingan antara negara-
negara maju yang biasanya sebagai penanan
modal dan negara-negara yang sedang
berkembang sebagai host countries atau
penerima modal.

Meskipun begitu ada banyak prinsip
yang telah dikembangkan oleh negara-
negara dalam praktek FDI, yang ini pun juga
diakui sebagai hukum international dalam
arti yang khusus oleh sebagian ahli. Karena

prinsip-prinsip tersebut dibentuk oleh
negara-negara dalam wujud perjanjian
internasional, baik itu perjanjian yang
sifatnya regional, yang hanya mengikat
negara tertentu dalam kawasan tertentu,
ataupun perjanjian yang dilakukan oleh
beberapa negara, maupun perjanjian
bilateral yang dilakukan oleh dua negara.

Berdasarkan data dari World Bank
lebih dari 2000 Bilateral Investment Treaty
telah dibuat oleh negara-negara. Demikian
juga telah dibentuk Multilateral Legal
Instruments, Investment Code and
Convention, International Declaration,
maupun Resolution, baik itu yang difasilitasi
oleh World Bank, Organization for
Economic Cooperation and Development
(OECD), The United Nation Conference on
Trade and Development (UNTACD),
maupun World Trade Organization and
General Agreement on Tariff and Trade
(WTO GATT), namun sayangnya belum ada
prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang
secara substanstif mengikat secara universal,
dikarenakan tidak adanya perjanjian
multilateral yang sifatnya umum yang
mengikat negara-negara. Sehingga sampai
saat ini masyarakat internasional masih
terus mengupayakan dan berusaha
disepakatinya multilateral agreement on
Investment sebagaimana diamanatkan
dalam Doha Ministerial Conference.

Prinsip-prinsip utama dalam
liberalisasi perdagangan internasional pun
harus diterapkan dalam kegiata n
perdagangan dalam bentuk FDI ini sebagai
prinsip-prinsip dasar atau standart umum
yang harus dikembangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
penanaman modal asing langsung di host
country. Pinsip umum tersebut banyak
dituangkan dalam beberapa perjanjian
internasional di bidang perdagangan, yaitu
prinsip nondiskriminasi.



a. Prinsip Non-Diskriminasi

Di dalam Doha Ministerial
Conference, Menteri -menteri anggota WTO
mengakui adanya kebutuhan untuk
menjamin kondisi yang transparan, stabil
dan dapat diprediksikan untuk penanaman
modal jangka panjang antara negara. Di
dalam paragraf 22 deklarasi tingkat Menteri
di Doha tersebut menyebutkan bahwa non-
diskriminasi merupakan salah satu issue
untuk diklarifikasikan di dalam the Working
Group on the Relationship between Trade
and Investment, dalam periode sampai
Konferensi Tingkat Menteri yang ke-5.
Non-diskriminasi adalah merupakan salah
satu prinsip dasar dari sistem WTO dan telah
dibicarakan dalam kaitannya dengan
investasi selama beberapa pertemuan
kelompok kerja tersebut sejak tahun 1997.

Dasar pemikiran dari perlunya
diterapkan prinsip nondiskriminasi ini
adalah karena host countries dengan
menggunakan alasan-alasan yang sah,
dapat memberikan perlakuan yang berbeda
kepada para penanam modal dengan cara
yang berbeda pula. Sementara, Hukum
Kebiasaan Internasional tidak mensyaratkan
host country untuk menjamin perlakuan
yang bersifat nondiskriminasi terhadap
penanaman modal asing yang berkeinginan
untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya
dalam wilayah teritorialnya, atau bahkan
kepada mereka yang telah mendirikan
aktifitas bisnisnya.1

Sebaliknya, sekarang ini host countries
secara konsisten telah menghilangkan
hambatan-hambatan yang sifatnya
diskriminasi terhadap masuk dan
beroperasinya penanam modal asing di

wilayah teritorialnya. Lebih dari itu, dengan
kerasnya kompetisi untuk mendorong FDI,
beberapa negara juga bahkan memutuskan
untuk memberikan insentif tertentu kepada
penanam modal asing tetapi hal ini
sebaliknya menciptakan diskriminasi
melawan perusahaan lokal atau nasionalnya
sendiri. Meskipun banyak juga negara yang
telah memberikan insentif baik itu kepada
perusahaan domestik maupun perusahaan
asing berdasarkan prinsip nondiskriminasi.

Perlakuan nondiskriminasi dalam
penanaman modal internasional adalah
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
alokasi modal dan meminimalisir distorsi-
distorsi dalam perdagangan. Diskriminasi
berdasarkan nasionalitas ata u
kewarganegaraan (dari pemilik, pengontrol,
atau residen) dari penanam modal akan tidak
berarti jika diberikan pada perusahaan
multinasional yang mempunyai stuktur
organisasi yang sangat komplek pada saat
ini.

Lebih jauh lagi, rupanya, semua negara
mulai menyadari bahwa untuk menarik
penanaman modal asing mereka harus
mempromosikan, misalnya, adanya kondisi
awal yang dapat diprediksikan, kerangka
pengaturan yang transparan dan non
diskriminasi, dil uar kondisi makro ekonomi
dan stabilitas politik, infrastruktur, labour
skills, dan lain-lainnya. Berdasarkan alasan
tersebut, maka tidak mengherankan jika
lebih dari 2000 bilateral investment treaties
dan sejumlah perjanjian investasi
multilateral maupun regional yang telah
disepakati, semuanya telah memasukkan
standart nondiskriminasi, meskipun dalam
tingkatan tertentu.2

1 Working Group The Relationship between Trade and Investment, “Concept Paper on Non-Discrimination”,
World Trade Organization, WT/WGTI/W/122, Original: English, diakses dari http://trade-info.cec.eu.int/doclib/
docs/2003/april/tradoc_111121.pdf h. 1, diakses tanggal 8 Mei 2004.

2 Ibid., hal. 2.
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Sebagaimana dalam perdagangan
internasional, di dalam pengaturan tentang
penanaman modal asing, prinsip non
diskriminasi itu kemudian dapat dibagi
dalam dua prinsip utama yaitu prinsip Most
Favoured Nation Treatment dan prinsip
National Treatment.

b. Most Favoured Nation Principle
(MFN)

Prinsip MFN adalah merupakan salah
satu elemen yang fundamental dari
perjanjian investasi internasional dan sistem
WTO. Berdasarkan aturan MFN, host
country harus memberikan perlakuan
kepada penanam modal dari sebuah negara
asing, sama seperti perlakuan yang telah
mereka berikan kepada penanam modal dari
negara asing lainnya.

Dari sejumlah perjanjian mengenai
penanaman modal yang eksis telah
menunjukkan bahwa prinsip MFN telah
secara luas dimasukkan di dalam hampir
perjanjian bilateral, regional dan
multilateral.3

Selanjutnya, jika perjanjian penanaman
modal bilateral secara khusus mengatur
bahwa penanaman modal yang didirikan
disuatu negara harus sesuai dengan hukum
dari host country, maka klausula MFN
menerapkan, sebagai standar  umum,
perlakuan paska pembentukan penanaman
modal asing. Beberapa perjanjian
penanaman modal bilateral, seperti
perjanjian yang telah disepakati oleh
Amerika Serikat, Kanada, dan juga NAFTA,
juga memasukkan prinsip MFN berkaitan
dengan pendirian dan ijin masuk penanaman
modal asing.

Namun, tidak jarang juga prinsip MFN
dikombinasi dengan prinsip national

treatment di dalam pengaturannya. Dengan
dikombinasikannya kewajiban untuk
menerapkan prinsip National Treatment dan
prinsip MFN , maka diharapkan bisa
memberikan kepada penanam modal dan
penanaman modalnya national teratment
dan MFN yang lebih baik. Dengan demikian
dapat memberikan keuntungan atau insentif
FDI kepada penanam modal.4

c. National Treatment Principle

Berdasarkan prinsip National
Treatment, host country disyaratkan untuk
memperlakukan penanam modal asing dan
penanaman modalnya yang beroperasi di
wilayah teritorialnya sama seperti mereka
memperlakukan penanam modal domestik
dan penanaman modalnya.

Tidak berbeda dengan MFN treatment,
lebih dari 2000 bilateral investment treaties
yang telah dibuat mensyaratkan host country
untuk menerapkan standar National
Treatment kepada penanam modal asing.
Prinsip National Treatment ini secara
reguler dimasukkan di dalam bilateral
investment treaties yang melibatkan baik
negara-negara maju (developed countries)
maupun negara-negara yang sedang
berkembang (developing countries), secara
umum tanpa perkecualian sektoral. Jelasnya,
penerapan prinsip tersebut hanya meliputi
penanaman modal asing yang didirikan
sesuai dengan peraturan-peraturan dan
hukum-hukum host country.5

Namun, dalam bilateral investment
treaties antara Kanada dan Amerika Serikat,
NAFTA dan perjanjian lain yang dilakukan
baru-baru ini, standar National Traetment
dan MFN diterapkan untuk pendirian
penanaman modal asing dan juga perlakuan
setelah pendirian (post establishment). Di

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. h. 3.



dalam perjanjian yang seperti ini biasanya
para pihak memasukkan perkecualian
perkecualian sektoral terhadap national
treatment dan atau MFN di dalam annexnya
(lampirannya).6

d. Perkecualian terhadap MFN dan
National Treatment

Sebenarnya, ruang lingkup ketentuan
MFN dan National Treatment di dalam
perjanjian internasional tergantung pada
luasnya perkecualian yang menyertainya.
Perkecualian tersebut biasanya dibagi dalam
tiga kategori yaitu  (1) perkecualian-
perkecualian umum (general exceptions),
(2) perkecualian untuk bidang yang spesifik
(sector specific exceptions) and, (3)
perkecualian bagi negara tertentu secara
spesifik (country specific exceptions).

Selanjutnya dibawah ini diuraikan
penjelasan mengenai ke-tiga perkecualian
tersebut.

(1) General Exceptions

Perkecualian umum biasanya tidak
hanya diterapkan untuk ketentuan-
ketentuan MFN dan National Treatment
tetapi untuk keseluruhan perjanjian.
Perkecualian yang sangat umum dari tipe
ini biasanya adalah membolehkan para
pihak dalam perjanjian untuk menyimpang
dari ketentuan-ketentuan perjanjian dengan
beberapa alasan, yaitu:
ß Kesehatan masyarakat (public health),
ß Perlindungan terhadap kehidupan dan

kesehatan manusia dan hewan,
ß Untuk menjamin ditaatinya hukum dan

peraturan-peraturan yang konsisten
dengan GATT,

ß Untuk melindungi keuangan negara,
ß Untuk melindungi konservasi sumber

daya alam yang tidak dapat diperbaharui,
ß Ketertiban umum dan moralitas, dan
ß Keamanan nasional.

Perkecualian dengan ketujuh alasan
tersebut  bisa  diterapkan sepanjang
dilakukan dengan tidak sewenang-wenang
atau tidak diskriminasi yang tidak adil
terhadap negara-negara dengan kondisi
yang sama.7

(2)  Perkecualian untuk Bidang yang
Spesifik (Subject Specific Exceptions)

Banyak perjanjian penanaman modal
yang tidak mengatur penerapan standar
National Treatment and MFN di bidang
perpajakan. Beberapa perjanjian penanaman
modal juga tidak memasukkan hak-hak atas
kekayaan intelektual dan public
procurement dalam ruang lingkup
perjanjiannya. Hal ini berdasarkan
pemikiran bahwa kewajiban untuk
menerapkan prinsip MFN dan national
treatment sudah eksis di bidang tersebut
(maksudnya di bidang hak atas kekayaan
intelektual dan public procurement). Lebih
jauh lagi, semua perjanjian yang melibatkan
pihak-pihak yang merupakan anggota
organisasi integrasi regional juga tidak
memasukkan penerapan prinsip MFN
sebagai tindakan yang diambil di dalam
kerangka integrasi regional. (Lihat
Penjelasan mengenai perkecualian dari
prinsip MFN karena integrasi ekonomi
regional atau perdagangan regional dalam
penjelasan di atas sebelumnya).

6 Ibid.
7 Ibid. h. 3



(3) Perkecualian bagi Negara Tertentu
Secara Spesifik (Country Specific
Exceptions)

Beberapa perjanjian penanaman modal
memasukkan di dalam annex (lampiran
tambahan perjanjian) sektor-sektor di mana
para pihak mempunyai hak untuk mengelak
dari National Treatment dan MFN. Misalnya
sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian
NAFTA dan kode OECD untuk liberalisasi
perdagangan, dan lain-lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam
national treatment, negara anggota hanya
menerapkan prinsip national treatment di
dalam sektor yang dimasukkan di dalam
schedule komitment yang telah mereka
sepakati,  dimana mereka juga dapat
menentukan sendiri syarat-syarat dan
kualifikasi-kualifikasi terhadap National
Treatment.8

Selanjutnya, selain prinsip
perdagangan internasional yang diuraikan
di atas, yang pada dasarnya merupakan
prinsip yang sifatnya universal, adalah
sangat penting untuk diperhatikan bahwa di
dalam membuat pengaturan dan kebijakan
yang berkaitan dengan FDI, prinsip-prinsip
tersebut harus dikembangkan di dalam
pengimlementasiannya dalam bentuk
pengaturan yang lebih rinci dan detail. Hal
ini dimaksudkan agar memberikan
keseimbangan antara kepentingan untuk
mendorong adanya kepastian hukum bagi
para penanam modal asing, dan kepentingan
yang lebih besar untuk melindungi host
country.

Praktik dan kebiasaan negara-negara
dalam menghadapi masuknya penanaman
modal asing ke dalam wilayah teritorial
negaranya, juga mengembangkan beberapa
prinsip. Prinsip-prinsip tersebut berlaku
sejak saat modal asing tersebut masuk ke

dalam wilayah teritorial suatu negara.
Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:
ß Prinsip perlakuan sebelum dan setelah

PMA tersebut didirikan atau dibentuk;
ß Prinsip yang mengatur tentang

pengambilalihan dan nasionalisasi;
ß Prinsip yang mengatur tentang aturan

permainan (pengoperasiannya)
ß Prinsip yang mengatur tentang transfer

dana atau keuntungan; serta
ß Prinsip yang mengatur penyelesain

sengketa dan lain-lainnya.

Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya
dapat ditemukan dalam sejumlah bilateral,
regional dan multilateral treaties yang
mengatur tentang FDI.

Berdasarkan Study World Bank Group
terhadap sejumlah bilateral dan multilateral
treaties misalnya dapat dianalisis terdapat
dua prinsip dalam mengatur tentang
masuknya penanaman modal asing, yaitu.
Pertama, negara mempunyai hak untuk
mengatur penanaman modal modal asing
yang ada di dalam wilayah teritorialnya. Dan
kedua negara harus mendorong dan
memfasilitasi mengalirnya modal asing
yang produktif.

Prinsip pertama tersebut adalah
merupakan penjabaran dari teori kedaulatan
negara atas wilayahnya, yaitu bahwa negara
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk
menentukan, mengatur dan memaksakan
terhadap setiap perbuatan, orang, benda
yang berada di dalam wilayah teritorialnya.
Selain prinsip-prinsip di atas, masih banyak
prinsip yang bisa dikembangkan oleh negara
dalam mengatur ketertiban investasi asing
yang masuk ke dalam wilayah negaranya,
tanpa merugikan kepentingan penanam
modal, yaitu hak investor untuk
menanamkan modalnya dalam suatu negara.

8 Ibid.



Sebenarnya tipe rejim hukum yang
bersifat mengatur terhadap FDI yang
merupakan manifestasi dari kedaulatan
negara, yang diputuskan dan dipilih oleh
host countries tergantung pada: (a) apakah
pemerintah host country berkeingingan
untuk mendorong, atau (b) mengecilkan hati
penanaman modal asing secara umum, atau
(c) hanya mendorong  bentuk-bentuk
penanaman modal tertentu, dan atau (d)
untuk mendorong penanaman modal dalam
bentuk yang lain. Selanjutnya sejauhmana
pembuat undang-undang yakin bahwa
peraturan pemerintah yang dibuat  tersebut
akan menghasilkan seperti yang diinginkan.

Pada masa sekarang ini, negara seperti
Indonesia misalnya, menghambat masuknya
penanaman modal asing sudah tidak pada
masanya lagi, pasar bebas telah menjadi
pemenang atas sentralisasi ekonomi yang
terencana (ekonomi komando). Bahkan
Rusia dan Cina, sebagai pendukung utama
ekonomi komando yang bersifat sentralistik
tersebut, dan yang telah dengan keras
mengkritik dan mematikan penanaman
modal asing karena dianggap sebagai bentuk
baru dari jubah imperialisme, telah
membuka ekonomi dan pintunya untuk
penanam modal asing.

Dengan demikian, di dalam
menguraikan prinsip-prinsip pengaturan
penanaman modal asing, maka yang penting
untuk dipertimbangkan adalah tujuan utama
negara mengatur penanaman modal asing
itu sendiri, yaitu keseimbangan antara
keinginan:
(a) untuk mendorong sebesar-besarnya

masuknya penanaman modal ke dalam
wilayah teritorial, dan

(b) usaha meminimalisasi kerugian dampak
negatif dari masuknya penanaman
modal asing tersebut.

Berdasarkan keseimbangan pengaturan
antara dua tujuan tersebut maka diharapkan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi mengalirnya perdagangan
internasional, yang pada akhirnya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi host
country.

Dalam rangka menetapkan prinsip-
prinsip penanaman modal, maka negara
dapat mengacu pada “The Guidelines on the
Treatment of Foreign Direct Investment”,
yang dikeluarkan oleh Development
Committee of the World Bank Group pada
tanggal 25 September 1992. Pada dasarnya
pedoman atau Guidelines tersebut sifatnya
tidak mengikat pemerintah dan juga tidak
mengatur aktivitas penanam modal asing.
Kelihatannya, pedoman tersebut hanya
sekedar untuk membantu pembuat undang-
undang dalam memformulasikan kembali
peraturan-peraturan tentang penanaman
modal asingnya.

Keith S. Rosenn, dari Reform
Consulting Assistance for  Economic
(CAER) yang bekerja untuk Agency for
International Development, menyarankan
prinsip-prinsip penanaman modal asing.
Beliau Membagi prinsip-prinsip tersebut
dalam dalam 7 (tujuh) bagian, yaitu:9

(a) Bagian pertama, berkaitan dengan ijin
masuk penanaman modal asing;

(b) Bagian kedua, berkaitan dengan
pemberitahuan yang fair tentang aturan
main;

9 Keith S Rosenn, CAER, “Suggested principles for Regulating Foreign Direct investment”, CAER
(Consulting Assistance on Economic Reform) II, Discussion Paper no., 26, April 1998, diambil dari Website
online, http://www.cid.harvard. edu/caer2/html/content/papers/paper26 /paper26.htm. Hal 4, akses tanggal 10
Mei 2004.

http://www.cid.harvard


(c) Bagian ketiga, berkaitan dengan
perlakuan terhadap penanam modal
asing;

(d) Bagian keempat, berkaitan dengan
konsesi atau kelonggaran-kelonggaran;

(e) Bagian kelima, yang mengatur tentang
pentransferan dana;

(f) Bagian keenam, yang mengatur tentang
pengambilalihan, dan yang terakhir;

(g) Bagian  ketujuh, yang mengenai
penyelesaian sengketa.

(a) Ijin Masuk Investasi Asing (Admission)
Host country harus memfasilitasi

dan mendorong masuknya penanaman
modal asing, menghindari sesuatu yang
tidak praktis atau penundaan yang
disebabkan oleh prosedur ijin masuk.

Penanaman modal asing harus
diperbolehkan masuk secara bebas untuk
melakukan aktivitas yang sah di host
country, namun berlaku pembatasan-
pembatasan yang diakibatkan oleh hak
berdaulat host country untuk membatasi
aktifitas tertentu disektor publik atau
milik nasionalnya. Batasan-batasan yang
seperti itu, bagaimanapun juga, harus

diambil sekecil mungkin untuk
membatasi hanya penanaman modal
asing yang menurut pendapat host
country yang telah dipertimbangkan
secara hati-hati, dianggap menganggu
keamanan nasional atau tujuan –tujuan
pembangunan yang didefinisikan secara
jelas menyediakan aktivitas tertentu
baik untuk sektor publik atau milik
nasionalnya.10

Berdasarkan prinsip tersebut,
menurut Keith S Rosenn, adalah lebih
berarti jika foreign direct investment
bisa masuk dalam suatu negara secara

otomatis, kecuali jika melanggar
hukum.11

Penanaman modal yang diajukan
bisa dikatakan tidak sah menurut hukum
jika yang ditanam adalah merupakan
bidang yang disediakan pemerintah atau
nasional (sektor yang penting yang

biasanya tidak diberikan kepada
penanam modal asing –tertutup bagi

penanam modal asing, tetapi
keberadaannya harus

disediakan oleh pemerintah), atau
karena melanggar peraturan tertentu

yang sudah ada, seperti hukum
perlindungan lingkungan. Berkaitan

dengan hal tersebut, jika
penanam modal asing melanggar
peraturan tertentu yang sudah ada, maka
bisa dilakukan screening. Dalam hal ini
Screening bisa dianggap sah atau
dilegitimasi. Namun proses screening
pun seharusnya bisa dilaksanakan
secara lebih efisien oleh Departemen
Kehakiman dan bukan dilakukan oleh
Lembaga Penanaman Modal Asing (atau
kalau di  Indonesia disebut  Badan
Penanaman Modal). Selanjutnya, peran
Badan Penanaman Modal seharusnya
perlu didefinisikan kembali hanya
sebagai lembaga yang memposisikan
diri dan berperan untuk mempromosikan
dan memfasilitasi penanaman modal
asing.

Berkaitan dengan screening ,
dengan adanya prosedur screening
biasanya akan memampukan host
country untuk melakukan negosiasi guna
mendapatkan imbalan yang besar dari

penanaman modal asing untuk
negaranya. Prosedur

screening dan persetujuan masukn
ya penanaman modal asing berfungsi

secara esensial

10 Ibid.
11 Ibid.





sebagai alat tawar menawar untuk
mengontrol penanaman modal asing dan
menegosiasikan kesepakatan yang lebih
baik bagi host country . Namun,
keuntungan yang dicapai rupanya tidak
sebanding dengan biaya yang harus
dikeluarkan untuk prosedur screening.
Biaya tersebut meliputi:12

- Hilangnya penanaman modal asing;
- Pengembangan birokrasi yang

substansial;
- Persyaratan yang tidak perlu;
- Feasibility study yang mahal;
- Penundaan penanaman modal dalam

jangka waktu yang lama;
- Meningkatnya korupsi, dan lain-

lainnya.

Hal-hal tersebut di atas, bisa
menghilangkan semua atau sebagian
keuntungan yang akan diperoleh host
country.13

Beberapa negara juga berkeinginan
untuk menghindari masuknya
penanaman modal asing dalam bidang-
bidang tertentu yang sensitif, seperti
kepemilikan atas tanah yang dekat
dengan perbatasan, industri alat-alat
perang, atau kepemilikan media berita
(mass-media). Pembatasan tersebut sah,
dan tidak membutuhkan birokrasi yang
sangat komplek seperti screening dan
persetujuan kebanyakan penanaman
modal asing lainnya. Keperdulian atau
pembatasan yang sah lainnya adalah
mencegah penanaman modal asing
mendominasi kehidupan politik dan
ekonomi host country. Namun, hal ini

dapat dicapai atau cegah melalui
tindakan-tindakan yang lebih baik, dari

pada melakukan proses screening

terhadap penanaman modal asing.
Pemikiran tersebut berdasarkan alasan
bahwa sebenarnya tidak ada perjanjian
yang benar-benar secara absolut bisa
menentukan antara penanaman modal
asing yang baik dan penanaman modal
asing yang buruk. Sebaliknya, jika
dilakukan prosedur screening, hal ini
mengakibatkan efek yang tidak
menyenangkan yang mengecilkan hati
penanam modal asing, atau bahkan dapat
menunda penanaman modal yang
dibutuhkan dengan segera.14Pr insip
umum te rs ebut mer efleksikan
posisi kebanyakan hukum penanaman
modal asing modern dan perjanjian
bilateral dan multilateral yang dibuat
akhir-akhir ini. Hukum penanaman
modal asing modern dan perjanjian
bilteral dan multilateral tersebut
telah mengeliminasi syarat ijin masuk
dan prosedur screening serta
membuka selebar mungkin untuk
mendapatkan manfaat ekonomi. Prinsip
umum ini tidak didefinisikan untuk
membatasi apa yang merupakan
penanaman modal, tetapi prinsip ini
mencakup semua penanaman modal
langsung, portfolio, kontrak, lisensi,
francise, loans, peralatan, teknologi,
konsesi dan jasa.15

Pada sisi lain, prinsip ini
memberikan peluang untuk melakukan

pembatasan tertentu ijin masuk
penanaman modal asing, dengan
mengakui bahwa host government

mempunyai hak yang jelas guna
membatasi aktifitas-aktifitas tertentu
untuk kepentingan nasionalnya. Namun,

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid., h. 5



prinsip ini pun juga tidak melarang
negara-negara untuk melakukan
monopoli pemerintah (monopoli negara
terhadap bidang yang menguasai hajat
hidup orang banyak, atau bidang- bidang
yang penting) terhadap aktifitas tertentu,
seperti nuclear power, jalan kereta api,
pesawat terbang, dan kepentingan publik
lainnya.

Sebagai prinsip umum, Keith
Rosenn, berpendapat bahwa harus
dihindari kesepakatan tertentu dan

pemberian keistimewaan kepada
penanam modal asing sehingga tidak ada
diskriminasi antara penanam modal
asing dan penanam modal lokal.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa
batasan terhadap penanaman modal
asing dibidang tertentu pun tetap bisa
dipertahankan. Namun, ia juga berharap
bahwa dilarangnya penanaman modal

asing dibidang telekomunikasi
seharusnya dianalisis kembali, karena ini

akan berakibat terganggunya
perkembangan industri telekomunikasi
modern.16

(b) Pemberitahuan yang Fair terhadap
Aturan Main.

Host country harus
mempublikasikan handbook atau
pamflet yang siap disediakan untuk
calon dan penanam modal asing.
Handbook tersebut harus mengandung
informasi yang terbaru secara cukup
mengenai aturan-aturan dan prosedur-
prosedur yang berkaitan dengan
penanaman modal. Penerjemahan yang

akurat terhadap undang-undang,
peraturan-peraturan, ketentuan-
ketentuan treaty dan peraturan yang

relevan lainnya tentang penanaman
modal asing harus dibuat dengan
menggunakan bahasa yang lebih luas
seperti, Inggris, Perancis, Spanyol dan
German.17

Dasar pemikiran dari prinsip
tersebut, menurut Keith Rosenn adalah
bahwa penanam modal asing perlu untuk
mengetahui aturan main baik sebelum
maupun setelah mengadakan komitmen
untuk menanamkan modal. Selanjutnya
ia berargumen bahwa negara ingin
mendorong masuknya penanaman
modal biasanya menerbitkan pamflet
atau handbook yang mengandung
koleksi informasi yang up to date,
termasuk didalamnya peraturan yang
mengatur tentang penanaman modal.

(c) Perlakuan terhadap Penanaman Modal
Asing

Host country dapat atau harus dapat
memperpanjang semua penanaman
modal asing yang didirikan di dalam
wilayah teritorialnya. Terhadap semua
orang asing juga harus diperlakukan
secara fair dan patut. Jaminan ini
diperluas untuk mendapatkan visa kerja,
permits, ijin import dan eksport,
perlindungan dan kemananan penanam
modal asing dan personelnya. Penanam

modal asing akan menerima
perlindungan yang penuh atas harta
bendanya dan hak-hak kepemilikannya,
termasuk hak-hak atas kekayaan
intelektual. 18

Host country juga harus mengambil
tindakan yang cukup untuk mencegah
korupsi dan mempromosikan
akuntabilitas dan transparansi
menghadapi penanam modal asing.

16 Ibid., h. 5
17 Ibid., h. 6
18 Ibid., h. 6–7



Kecuali untuk bidang yang
menempatkan orang asing tidak bisa
disamakan dengan nasional untuk tujuan
penanaman modal atau pengoperasian
bisnis, seperti bidang penanaman modal
dibatasi untuk hanya penanam modal
nasional. Peraturan dan ketentuan
nasional tidak akan mendiskriminasikan
penanam modal asing di antara penanam
modal-penanam modal asing lainnya
berdasarkan kewarganegaraan.19

Secara garis besar, prinsip tersebut
di atas membentuk standar umum
perlakuan yang fair dan patut kepada
penanam modal asing, sebuah prinsip
yang sering ditemukan dalam perjanjian
bilateral maupun multilateral. Hal ini

dinyatakan secara luas untuk
mengindikasikan bahwa prinsip ini
diterapkan tidak hanya untuk membuat
penanaman modal, tetapi juga untuk

menjual atau melikuidasi suatu
penanaman modal. Jaminan perlakuan
yang fair dan patut ini meliputi individu
dan property. Penanaman modal
memerlukan keamanan, adalah sangat
essensial orang merasa aman tidak hanya
bagi hak miliknya tetapi juga dirinya
sendiri.

Selanjutnya, prinsip ini juga bisa
diartikan bahwa pemerintah host
country harus secara tetap mengeluarkan
lisensi, permit, visa, dan kewenangan
diijinkannya penanaman modal asing
beroperasi secara lancar dan efektif.
Adalah penting untuk dicatat bahwa
prinsip ini juga tidak melarang host
country untuk meminta penanam modal
asing untuk berusaha dengan beritikad
baik merekrut karyawan lokal, tetapi
harus juga menjamin kemampuan
penanam modal asing untuk dapat

memasukkan high level of manager
tanpa mempertimbangkan kewarga-
negaraannya.

Penanam modal asing, terutama
Amerika Serikat, dan 29 anggota OECD

kelihatannya sangat malas untuk
menanamkan modal jika hukum-hukum
dan peraturan-peraturan administrasi
dan masih ada kondisi bahwa suap untuk
pegawai pemerintah merupakan biaya
lain yang harus dibayar untuk bisnisnya.
Konvensi Anti Suap yang baru yang di
buat oleh OECD mewajibkan negara
anggota untuk mensahkan peraturan
yang sama seperti Undang-Undang
Praktik Korupsi Asingnya Amerika,
yang menetapkan bahwa melakukan dan

menyuap foreign officials untuk
mengamankan bisnisnya merupakan
kejahatan kriminal bagi orang Amerika.
Konsekuensinya,prinsip ini mensyaratkan
host govenment untuk:20

ß mengambil tindakan yang cukup
untuk mencegah korupsi;

ß mempromosikan akuntabilitas dan
transparansi menghadapi penanam
modal asing.

Prinsip nondiskriminasi juga
penting dalam hal keamanan. Penanam

modal asing, seharusnya tidak
didiskriminasikan karena statusnya
sebagai orang asing. Orang asing harus
diperlakukan sama seperti penduduk
lokal (nasional).

(d) Konsesi
Konsesi atau ijin untuk

menggunakan public utilities atau untuk
mengekspoitasi sumber daya alam harus
diberikan hanya setelah dilakukan proses
yang transparan dan fair melalui tender

19 Ibid.
20 Ibid., hal. 7.



yang kompetitif. Undangan tender atau
untuk melakukan penawaran harus
mengandung diskripsi yang jelas

mengenai public services, public
network, area mineral yang akan
dieksploitasi, syarat-syarat tender, pre
kualifikasi tender, availability dan
feasibility studies atau prospecting
reports, dan kriteria evaluasi tender.

Syarat-syarat dan kondisi-kondisi
yang terkandung di dalam undangan
tender harus di masukkan ke dalam
konsesi-konsesi kontrak dan ijin-ijin.
Kecuali untuk income tax, creation,
modifikasi, atau penghapusan pajak-
pajak atau biaya-biaya hukum setelah
presentasi tender mensyaratkan revisi
kompensasi pemegang ijin.21

Konsesi dan ijin-ijin adalah sumber
yang sangat bernilai bagi host county.
Hal ini bisa secara substansial menjadi
sumber korupsi, bagaimanapun juga,
jika prosedur diberikannya konsesi dan
ijin tersebut tidak terbuka untuk
pandangan publik.

Prinsip ini mengandung pengertian
bahwa semua konsesi dan ijin-ijin harus
diberikan dengan melakukan tender

yang terbuka sebagai alat untuk
memaksimalkan keuntungan bagi host
county , memastikan keadilan dan
perlakuan yang sama kepada semua
tender yang prospektif, dan mengurangi
sejumlah korupsi yang sering dikaitkan
dengan tidak transparannya ijin.

Para tender dapat berkompetisi
berkaitan dengan seberapa banyak
mereka berkeinginan menawarkan
kepada pemerintah mengenai konsesi,
kualitas pelayanan publik, struktur
standart, atau beberapa kombinasi
faktor-faktor tersebut.

(e) Transferability of Funds
Penanam modal asing harus

diperbolehkan secara bebas untuk
menanamkan modalnya kembali, atau
mengirimkan keluar negeri pendapatan
bersih dari penanaman modal mereka
tanpa penundaan. Penanam modal asing
harus diperbolehkan secara bebas pula
membayar hutang-hutang luar negerinya
yang digunakan sebagai modal

penanaman modalnya, dengan
mengirimkan bunga dan melunasi
pembayaran pada masa jatuh tempo, dan
melaksanakan kewajiban-kewajiban
kontraktual lainnya, seperti royalti dan
biaya lisensi pada saat jatuh tempo.

Individu asing harus
diperbolehkan mengirim secara bebas
tanpa penundaan proporsi yang cukup
dari upahnya setiap bulan, atau
mentransfer secara cepat semua
tabungannya yang berasal dari upahnya
pada saat berhenti dari pekerjaannya.
Transfer yang seperti itu harus dibuat
secara  bebas mata uang apa  yang
digunakan.22

Menurut Keith Rosenn,
berdasarkan prinsip tersebut di atas,
maka jika penanaman modal asing
dilikuidasi atau sebaliknya dijual,
apakah itu secara keseluruhan atau

sebagian, penanam modal harus
diperbolehkan secara bebas untuk
menanamkan modalnya kembali atau
mengirim hasil pendapatan bersih dari
likuidasi, penjualan, atau kompensasi
yang diterima. Tindakan tersebut juga
harus bebas menggunakan mata uang
atau mata uang lainnya yang diterima
oleh investor, kecuali mata uang asing
host country yang disediakan jatuh

21 Ibid., h. 8
22 Ibid., h. 9



dibawah level yang dibutuhkan untuk
membiayai tiga bulan impor.23

Selanjutnya ia menyatakan bahwa
dalam mendorong penanaman modal
asing dibutuhkan minimalisasi hambatan
dalam mentransfer keluar dana secara
bebas. Perusahaan asing perlu untuk
dapat mengirim secara bebas
keuntungan setelah pajak kepada
pemegang sahamnya. Untuk membayar
pinjamannya, untuk membayar
teknologi, dan untuk membayar import
yang dibutuhkan. Penanam modal asing
juga harus mempunyai pilihan untuk
menanamkan modalnya kembali
keuntungannya, dan harus didukung
untuk melakukan itu. Selanjutnya, orang
asing butuh untuk mengirim upah yang
diperolehnya setiap bulan ke
keluarganya.24

Prinsip tersebut di ata s,
merefleksikan trend yang ada dalam
ketentuan-ketentuan hukum penanaman
modal modern dan per janjia n
penanaman modal bilateral.

(f) Pengambilalihan
Host country tidak boleh secara

langsung maupun tidak langsung
mengambil alih atau menasionalisasi
penanaman modal asing di dalam

wilayah teritorialnya atau untuk
mengambil tindakan serupa pengambil-
alihan atau nasionalisasi kecuali;
ß Untuk kepentingan publik;
ß Sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku;
ß Tanpa diskriminasi berdasarkan

kewarganegaraan, dan;
ß Dengan pembayaran kompensasi

yang layak atau sesuai.

Selanjutnya, kompensasi akan
dianggap “appropriate” jika memenuhi

unsur, cukup, cepat, dan efektif
(adequate, promp, and efective).25

Prinsip ini didesain secara luas
mencakup pengambil alihan secara
pelan-pelan dan pengambil alihan secara
formal atau nasionalisasi. Pengambil
alihan secara pelan meliputi tindakan
pengaturan yang menghilangkan
beberapa penanam modal asing tetapi
tidak semua simbol kepemilikan,
menghentikan jenis status hukum yang
dimiliki. Tindakan tersebut termasuk
memaksa penanam modal asing untuk
keluar dari negara, meniadakan akses
penanam modal terhadap dana dan
keuntungannya, memaksa penanam
modal untuk menjual atau mentrasfer
dengan harga rendah yang tidak fair,
intervensi akses kepada fasilitas dan
supply yang dibutuhkan, atau menunjuk
administrator untuk menjalankan
penanaman modal asing tersebut.

Prinsip standar kompensasi yang
cukup, cepat dan efektif tersebut adalah
merupakan standar kompensasi yang
diatur berdasarkan ketentuan hukum
internasional. Kompensasi dikatakan
cukup jika merefleksikan nilai pasar
yang fair dari investasi tersebut sebelum
diambil alih. Sementara itu, kompensasi
dianggap efektif jika dibayar dengan
mata uang yang dapat dengan bebas
ditukar, atau dianggap dapat digunakan
secara bebas oleh IMF, dan atau jika
dibayar dalam bentuk mata uang yang
bisa diterima oleh penanam modal asing.

23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid., h. 10



(g) Penyelesaian  Sengketa
Sengketa antara host country dan

penanam modal asing akan secara
normal diselesaikan dengan negosiasi-
negosiasi. Jika negosiasi tersebut tidak
berhasil, sengketa harus diselesaikan
oleh pengadilan-pengadilan nasional
atau dengan mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa lainnya yang
disepakati, seperti arbitrasi, konsiliasi
atau mediasi.26

Penyelesaian sengketa mengenai
penanaman modal biasanya diselesaikan

dengan negosiasi-negosiasi. Jika
negosiasi tersebut gagal, rute yang

normal adalah melalui litigasi di
pengadilan host  country . Kecuali
berdasarkan kontrak atau beberapa
mekanisme yang lain, para pihak telah
sepakat terhadap beberapa alternatif
penyelesaian sengketa lainnya. Namun

biasanya ketentuan mengenai
penyelesaiansengketa dengan
menggunakan arbitrasi internasional
lebih banyak dipilih, dari pada litigasi,
karena litigasi melawan sebuah negara
berdaulat di dalam pengadilan-
pengadilan negara yang berdaulat
tersebut dirasa sebagai sesuatu yang
janggal dan tidak banyak membantu
penanam modal asing.27

e. Prinsip Perlindungan Hak Asasi
Manusia

Perlindungan Hak Asasi manusia
menjadi suatu permasalahan yang
mengedepan di era globalisasi ekonomi
sekarang ini. Hal ini ditandai dengan
semakin gencarnya tuntutan masyarakat
internasional terhadap pelanggaran hak-

hak asasi manusia yang dilakukan oleh non-
states entities, sebagai respon terhadap
berbagai ketidak adilan asasi yang dialami
oleh host county dengan adanya
Multinational Corpotations yang beroperasi
di dalam negaranya.

Banyak host developing countries
tidak merasakan manfaat akan kehadiran
Multinational Corporation, yang pada awal
pendiriannya diharapakan untuk mampu
meningkatkan standar hidup yang lebih baik
bagi masyarakat lokal. Sebaliknya malah
menimbulkan berbagai keprihatinan.
Sejumlah fakta menyatakan bahwa
keberadaan Multinational Corporations
justru banyak menimbulkan ketimpangan
sosial, tidak diakuinya hak-hak masyarakat
lokal, rusaknya lingkungan hidup,
rendahnya upah buruh and eksploitasi
tenaga kerja anak dan perempuan, prostitusi
dan pelacuran, dan permasalahn sosial
lainnya.28

Permasalahan tersebut banyak dialami
oleh penduduk lokal di berbagai belahan
dunia, seperti yang terjadi di Afrika Selatan
dan Kongo, lebih dari 20 Multinational
Corporations yang berasal dari Western
Industrialized Countries, termasuk di
dalamnya, Amerika Serikat, Jepang dan
Kanada, mengeksploitasi secara besar-
besaran suatu area yang kaya akan sumber
daya mineral, seperti diamond, yang sangat
bernilai harganya untuk teknologi Chip
Celluler phone atau Mobile phone, atau yang
kalau di Indonesia, disebut hand phone, dan
untuk teknologi playstations dan Komputer
Lap top. Kasus tersebut secara internasional
di kenal dengan “Conflict Diamonds”.
Banyak pihak mengklaim bahwa
keberadaan Multinational Corporation di

26 Ibid., h. 11
27 Ibid.
28 “ The Scramble for Africa”, and “ The Looting of the Congo”, New Internationalist, Edisi 367, May,

2004, h. 9–16



sana banyak menimbulkan “heart of
darkness” dan negara tersebut menjadi “one
of the darkplaces in the earth”.

Kondisi nyata tersebut bertentangan
dengan klaim yang mengatakan bahwa
Kongo dan Afrika adalah negara yang
paling kaya akan konsentrasi sumber daya
alamnya, yang mestinya keberadaan
Multinational Corporations di sama akan
memampukan negara tersebut untuk
meningkatkan standart hidup masyarakat
lokalnya.29

Afrika dan Kongo pada akhirnya
digunakan sebagai sumber peperangan
sumberdaya, akibat ekspoitasi yang
mengesampingkan penghormatan hak-hak
asasi manusia. Sehingga konflik yang terjadi
di Kongo dan Afrika tersebut dianggap
sebagai konflik yang terburuk sejak Perang
Dunia Kedua, yang mengakibatkan
kemiskinan dan penderitaan. Banyak anak
usia sekolah yang drop out dari sekolah
untuk bekerja di pertambangan dengan upah
yang murah, banyak pekerja wanita, yang
juga bekerja sampingan sebagai penghibur,
menularnya penyakit HIV yang tidak bisa
di bendung, banyak aborsi terjadi, banyak
perempuan dibawah umur melahirkan
sehingga terpaksa harus dengan metode
operasi kaesar karena tubuhnya yang masih
kecil, dan penyakit sosial lainnya. Belum
lagi, menjalarnya korupsi dan kejahatan di
daerah tersebut.30

Fakta tersebut menunjukkan betapa
berbahayanya Multinational Corporation
dan Foreign Direct Investment di suatu
negara jika tidak di atur secara hati-hati dan
bijaksana. Kondisi tersebut mengundang
keperdulian masyarakat international akan
perlunya standar perlindungan hak asasi

manusia dan lingkungan hidup dalam
melakukan hubungan per daga nga n
internasional, sehingga prinsip perlindungan
hak asasi manusia pun juga harus dipakai
oleh negara dalam mengatur Foreign Direct
Investment dan Multinational Corporation
yang masuk dan didirikan di negaranya.

Menurut Dinah Shelton, hal tersebut
berangkat dari pemikiran awal bahwa,
perdagangan internasional dan institusi-
institusi keuangan diciptakan secara luas
untuk mengoperasikan model ekonomi
yang secara umum biasanya  tidak
mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat
international lainnya, seperti hak asasi
manusia dan perlindungan lingkungan.31

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa
regim perdagangan internasional yang
secara jelas ditandai dengan komitmen
untuk pasar yang terbuka pun, di dalam
instrumen dan kebijakan hukumnya yang
berkaitan dengan perdagangan dan
penanaman modal dapat ditemukan
beberapa pertimbangan hak asasi manusia.
GATT membolehkan membolehkan negara
untuk melarang import poduk yang
dikerjakan oleh prison labor. Selanjutnya,
GATT XX (a) memperbolehkan tindakan
perdagangan yang  dibutuhkan untuk
melindungi human moral. GATT Pasal 20
(b) juga membolehkan tindakan yang
dibutuhkan untuk melindungi kehidupan
manusia, binatang, tumbuhan, dan
kesehatan.32

Konsep perlindungan hak asasi
manusia berdasarkan hukum hak asasi
manusia yang konvensional, mewajibkan
negara untuk menjamin setiap warga
negaranya menikmati hak-hak dasar dan
kebebasan-kebebasannya, tidak hanya

29 Ibid.
30 Ibid.
31 Dinah Shelton, “ Protecting Human Rights in A Globalized World”, diakses dari : http://www.hc.edu/

bc_org/avp/lwsch/jounals/bciclr/25_2/06_TXT.htm, h. 5
32 Ibid.



bahwa negara tidak boleh melanggar hak
tersebut, tetapi juga negara tidak boleh
bebas bertindak dalam kapasaitasnya.
Negara harus menjamin bahwa kondisi
politik dan hukum yang ada akan
mendorong dan melindungi dinikmatinya
kebebasan dan hak-hak tersebut. Kewajiban
umum ini termasuk juga kebutuhan untuk
mengamankan hak-hak warganegara
terhadap tindakan yang dilakukan oleh aktor
non negara.33

Menurut Todd Weiler, Steven Ratner
telah mengembangkan sebuah teori
tanggung jawab hukum (legal
responsibility) bagi aktifitas-aktifitas
perusahaan transnasional menurut hukum
hak asasi internasional. Rupanya, tujuannya
adalah untuk memformulasikan standar
pemikiran yang obyektif jika terjadi klaim
hak-hak asasi melawan perusahaan
transnasional terjadi.34

Dalam hal ini, Ratner mencatat bahwa
pertama, hukum internasional telah
mengakui kewajiban –kewajiban hak asasi
terhadap kesatuan-kesatuan selain negara.
Seperti hukum kebiasaan perang, hukum
kebiasaan international mengenai standart
minimum perlakuan terhadap orang asing,
dan kebiasaan dan perjanjian hak asasi,
seperti kejahatan perang, genoside,
kejahatan terhadap kemanus iaan,
penyiksaan, perbudakan, pemaksaan tenaga
kerja, apartheid, dan penghilangan yang
dipaksakan, dan perlindungan hak-hak
perempuan.35

Kedua, beliau menyatakan, satu alasan
kenapa wacana hukum hak asasi
internasional telah difokuskan pada

tanggungjawab negara terhadap
pelanggaran hak asasi manusia adalah
bahwa pelanggaran yang potensial secara
tradisional biasanya ditemukan di tangan
mereka yang mengontrol aparatur negara.
Dan karena sekarang aktor nonnegara
memegang kekuatan yang signifikan,
dimana kewenangan tersebut diberikan oleh
negara, maka secara logika dapat
disimpulkan bahwa tanggung jawab
menurut hukum hak asasi manusia
seharusnya secara sama diperluas kepada
aktor nonnegara.36

Selanjutnya, Weiler Todd, juga
menyarankan bahwa permulaan yang baik
yang bisa diterapkan adalah norma
internasional yang mengacu pada Standart
Social Accountability 8000 , yang
mengandung daftar yang detail kewajiban-
kewajiban internasional dimana semua
perusahaan yang berpartisipasi harus taat di
dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari,
termasuk sejumlah besar kewajiban-
kewajiban internasional mengenai
perburuhan. Standar ini dapat diaudit
kembali, dan standar jaminan kualitas harus
digunakan oleh perusahaan untuk bisa
dikatakan telah mentaati standar tersebut.
Kemudian, International Covenant on Civil
dan Political Rights yang tidak termasuk
dalam standart SA 8000 harus secara pasti
dimasukkan.37

Berdasarkan mekanisme di atas,
penanam modal dan penanaman modalnya
akan bisa dikenai tanggung gugat terhadap
tindakannya yang melanggar hak asasi
manusia dan kewajiban-ke wajiban
perburuhan. Tanggunggugat yang seperti itu

33 Todd Weiler, “Balancing Human Rights and Investor Protection; A New Approach for A Different Legal
Order”, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Volume I, Issue 02, March 2003, diambil dari Website: http://
gasandoil.com/ogel/samples/freearticles/article_73.htm, h. 7

34 Steven Ratner, dikutip oleh Todd Weiler, ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.



akan diperluas kapan pun penanam modal
bertindak atas nama, atau terlibat dengan,
agen atau kantor pemerintah atau gagal
memenuhi kewajiban hak asasi manusia dan
perburuhan internasional yang mendasar
yang berkiatan secara langsung maupun
tidak langsung dengan perlakuannya
terhadap para tenaga kerja atau buruhnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa hukum internasional tela h
mengalami perubahan selama lima abad ini
dan dua bidang yang sangat penting dan
terkenal telah terpengaruh oleh perubahan
tersebut, yaitu hukum ekonomi internasional
dan hak asasi manusia internasional. Kedua
sistem tersebut telah maju menuju artikulasi
kepentingan dan hak-hak nonnegara di
dalam pengembangan norma dan
pelaksanaan norma.

Sehingga dengan menyediakan
mekanisme klaim terhadap hak asasi
manusia dalam perjanjian struktur
perlindungan penanaman modal
internasional, maka telah diakui
penghargaan terhadap hak asasi manusia
dalam perusahaan transnasional.38

Menurut Konsep hukum internasional,
sebenarnya baik negara pemilik
multinational corporations maupun host
countries, mempunyai kewajiban yang sama
untuk mengatur aktivitas multinational
corporations seperti dalam kasus Trial
Smelter Arbitration dan Corfu Channel.
Keputusan dalam kasus tersebut
menegaskan bahwa semua negar a
mempunyai prinsip yang sama yaitu bahwa
setiap negara mempunyai kewajiban untuk
tidak membolehkan wilayah teritorialnya
digunakan untuk menjalankan aktivitas
yang bertentangan dengan hak-hak negara
lain.39

Berangkat dari keperdulian agar
diimplementasikannya perlindungan hak
asasi manusia di dalam aktivitas
perdagangan internasional, terutama
pengoperasian Multinational Corporations,
maka   di bentuklah Working Group yang
telah mempersiapkan draft prinsip-prinsip
berkaitan dengan Human Rights Conduct of
Companies, yang berasal dari Codes of
Conduct yang dibuat oleh PBB, OECD, ILO,
perusahaan-perusahaan, dan NGO-NGO.

Pada dasarnya, prinsip tersebut
menjawab   sejumlah issue hak- hak asasi
manusia, termasuk non diskriminasi,
kebebasan dari pelecehan seksual,
perbudakan, tenaga kerja yang dipaksakan,
tenaga kerja anak, kesehatan, lingkungan
kerja yang aman, pendapatan yang fair,
waktu kerja, kebebasan berserikat, hak
untuk mengadakan bargaining secara
kolektif, kejahatan perang, dan kejahatan
internasional lainnya. Dasar pemikiran yang
mendasar dari dibuatnya draft tersebut
adalah untuk memaksakan tanggungjawab
bagi perusahaan dengan meningkatnya
power mereka.

Dengan demikian maka, uraian
tersebut dapat dijadikan justifikasi bahwa
negara dapat menggunakan prinsip-prinsip
hak asasi manusia sebagai model untuk
peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan administratif berkaitan dengan
aktifitas setiap Multinational Corporation
atau bisnis enterprises lainnya yang
mempunyai ijin masuk secara legal di
dalam negaranya dalam rangka
perlindungan terhadap hak-hak asai manusia
di host country tersebut.

38 Ibid., h. 12
39 Lihat Kasus Trial Smelter dan Corfu Channel



Relasi antara Pengaturan di Bidang
Perdagangan dengan Pengaturan
Penanaman Modal dalam Konteks
Internasional

Berbeda dengan pemikiran yang
konvensional dan tradisional, beberapa
pemikiran modern berargumen bahwa
perdagangan dan penanaman modal tidak
dapat dipisah-pisahkan, dan merupakan
bentuk yang sama dalam hubungannya
dengan ekonomi inter nas iona l.
Kelihatannya, penanaman modal dan
perdagangan bisa dikatakan sebagai dua sisi
dari mata uang yang sama.40

Seorang analis pe rdaganga n
internasonal yang terkenal, dari Direktorat
Perdagangan Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD),
menyatakan bahwa:

“Tidak adanya regime hukum
internasional yang kredibel dan koheren
adalah sangat menganggu pada saat
penanaman modal (lebih dari sekadar
perdagangan) telah menjadi kekuatan
yang menggerakkan mendalamnya
integrasi ekonomi dunia.”41

Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa:

“Langkah yang meliputi perbedaan
perjanjian bilateral, kerja sama regional,
dan terbatasnya plurilateral dan
multilateral agreement yang berkaitan
dengan investasi berada pada posisi yang
agak kontras dengan sistem norma dan
prinsip-prinsip yang komprehensip yang
mengatur perdagangan internasional.”42

Perdagangan dan penanaman modal
adalah stategi bisnis yang saling mengganti
dan melengkapi untuk mendapatkan akses

pasar asing, dan untuk merealisasikan
kesempatan melakukan kegiatan komersial
yang baru. Jadi ada virtuous circle antara
perdagangan – dan – penanaman modal dan-
perdagangan-dan penanaman modal.

Perdagangan membuka kesempatan
untuk melakukan kegiatan komersial dan
hubungan ekonomi, sedangkan penanaman
modal membentuk komitment untuk
bersaing dan berperang dalam pasar asing
yang diinginkan, yang pada gilirannya akan
membangkitkan perdagangan, dengan
adanya kegiatan eksport produk dan import
hasil, kegiatan penanaman modal telah
berlangsung.

Pengalaman positif yang seperti itulah
yang kemudian mendorong keinginan para
penanam modal untuk mencari pengalaman
dengan mengadakan perdagangan dan
memperluas penanaman modal ke pasar
asing lainnya, dan sehingga virtuous circle
berlangsung terus untuk memberikan
keuntungan kepada yang ingin
berpartisipasi.43

Penanaman modal adalah merupakan
salah satu pilar dari perdagangan
internasional, di samping pilar-pilar lainnya,
yaitu perdagangan barang, perdagangan
jasa, dan perdagangan hak atas kekayaan
intelektual, dan lain-lainnya. Dengan
penjelasan di atas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengaturan di bidang
penanaman modal internasional tidak bisa
dipisah- pisahkan dan sangat berkaitan erat
dengan pengaturan di bidang perdagangan
internasional. Karena itu maka prinsip-
prinsip hukum perdagangan internasional
bisa diterapkan dalam prinsip-prinsip
hukum penanaman modal asing berdasarkan
ketentuan yang berlaku atau berdasarkan
perjanjian internasional.

40 “WTO and Investment”, Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) , February 2003, h. 2
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.



Selanjutnya, mengatur penanaman
modal asing sudah pasti mengatur tentang
perdagangan internasional, tetapi mengatur
perdagangan internasional, belum tentu
mengatur tentang penanaman modal, bisa
jadi mengatur bidang perdagangan lainnya
selain penanaman modal. Sehingga ada
prinsip-prinsip perdagangan internasional
yang secara umum bisa berlaku untuk semua
bidang perdagangan, termasuk di dalamnya
penanaman modal, dan ada juga peraturan
yang hanya berlaku spesifik untuk
penanaman modal asing langsung. Misalnya
seperti, di dalam Perjanjian TRIMs
disebutkan bahwa semua perkecualian yang
di atur dalam perjanjian GATT-WTO juga
berlaku untuk perjanjian TRIMs tersebut. 44

Berangkat dari pemikiran bahwa
penanaman modal adalah bagian dari
perdagangan yang dapat membantu
menggerakan ekonomi dunia maka WTO
yang dibentuk berdasarkan hasil
kesepakatan putaran Uruguay, sebagai
sebuah institusi utama sistem perdagangan
multilateral menyediakan forum yang
dibutuhkan untuk mengadakan hubungan
perdagangan di antara anggota-anggotanya.
Di samping itu WTO juga telah menfasiliasti
dibentuknya berbagai per janjian
perdagangan internasional bagi anggota-
anggotanya, dalam bentuk fasilitasi
negosiasi, debat, forum komunikasi, forum
konsultasi, dan lain lainnya. Kesemuanya
itu dimaksudkan untuk mempromosikan
suatu sistem perdagangan internasional yang
fair dan adil.

Salah satu perjanjian perdagangan
yang diprakarsai oleh WTO yang berkaitan
dengan penanaman modal ada la h
Agreement on Trade Related Investment
Measures atau yang biasa dikenal dengan
TRIMs Agreement. Perjanjian tersebut
muncul karena anggota WTO menyadari

bahwa FDI itu menjadi alat yang paling
krusial dari perdagangan internasional dan
tumbuhnya kecenderungan untuk
memfasilitasi gerakan FDI melintasi batas
batas internasional karena dianggap dapat
meningkatkan per tumbuhan ekonomi
semua negara.

Namun sebaliknya, tindakan-tindakan
tertentu yang berkaitan dengan FDI dan
kebijakannya dapat mengakibatkan efek
yang membatasi dan bertentangan dengan
kompetisi dan perdagangan bebas.
Misalnya, sebuah negara mungkin
memberikan pembatasan yang sangat
serious terhadap import mobil dan untuk
menghindari pembatasan ini, beberapa
perusahaan mobil mungkin mengambil
jalan untuk melakukan FDI dan mendirikan
industri mobil di negara tersebut.

Sebagai kompensasi dari dampak
negatif FDI, negara tempat penanaman
modal itu ditanam (host country) dapat
memaksakan syarat dengan meminta
investor-investor untuk menggunakan
material yang diproduksi secara lokal dan
atau untuk mengekspor produk lokalnya
tersebut.

Aspek aspek perdagangan yang
berkaitan dengan FDI ini, terutama
perdagangan barang, membawa masalah
tersebut ke dalam pertimbangan putaran
perdagangan yang dikenal dengan Uruguay
Round. Kemudian, dibentuk special group
negosiasi untuk mendraft ketentuan-
ketentuan guna menghindari efek yang
menyimpang dari FDI dan perdagangan
barang, yang pada akhirnya berperan
penting dalam disepakatinya perjanjian
TRIMs pada tahun 1991. Dengan demikian,
perjanjian TRIMs ini merupakan bagian
yang integral dari perjanjian WTO dan
secara otomatis dapat diterapkan untuk
semua anggota WTO.

44 Lihat TRIMs Agreement Pasal 3



Scope dari perjanjian ini sangat
terbatas, hanya dapat ditetapkan untuk
perdagangan barang sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 nya bahwa this
Agreement applies to investment measures
related to trade in goods only. Namun,
ketentuan ini secara luas mungkin dapat
ditafsirkan  sebagai mencakup  semua
tindakan FDI apakah secara yang langsung
dapat diterapkan, atau menghasilkan akibat
yang merugikan perdagangan barang dalam
rangka GATT Pasal 3 dan 11 (Pasal 2.1).

GATT Pasal 3 mengatur tentang
prinsip national treatment terhadap barang-
barang impor berkaitan dengan pengaturan
domestik, dan Pasal 11 berusaha untuk
menghilangkan batasan kuantitatif pada
impor. Lampiran tambahan (annex) dari
perjanjian TRIMs tersebut (vide Pasal 2)
menetapkan illustrative list dari tindakan
FDI yang illegal. Tindakan FDI yang
memenuhi penjelasan dari daftar list tersebut
secara otomatis dilarang dan tidak
diperlukan untuk mengambil tindakan yang
tidak konsisten dengan GATT Pasal 3 dan
atau 11 (Pasal 2.2).

Adapun list tersebut termasuk tindakan
FDI domestik yang mensyaratkan
perusahaan untuk:
ß Untuk membeli atau menggunakan

produk-produk yang diproduksi lokal,
apakah ditentukan berkaitan dengan
produk-produk tertentu, volumenya atau
nilainya atau sepadan dengan total
produksi lokal perusahaan,

ß Untuk membatasi pembelian atau
penggunaan produk-produk impor
sampai sejumlah tertentu yang dikaitkan
dengan volume atau nilai dari yang
eksport perusahaan.

ß Untuk membatasi akses pertukaran mata
uang (foreign exchange) yang

digunakan untuk pengimportan produk
atau berkaitan dengan produksi lokalnya
sampai sejumlah pertukaran mata uang
yang diperoleh perusahaan.

ß untuk mengekspor produk, menjadikan
itu sebagai produk spesifik, volumenya
atau nilai, atau persentase tertentu dari
produksi lokal.

Selanjutnya, semua perkecualian yang
diperbolehkan menurut GATT tetap
dipertahankan di dalam TRIMs agreement
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3.
Namun, karena berada pada posisi bargain
yang inferior dan kompetitif, negara-negara
yang sedang berkembang dan negara-negara
yang kurang berkembang menyandarkan
dengan berat pada pembatasan kuantitatif
impor dan perlindungan tertentu terhadap
industri domestik untuk mengimbangi efek
FDI yang merugikan pembangunan
ekonomi mereka.

Kemudian, Pasal 4 dari perjanjian
TRIMs mengijinkan secara temporer
menyimpang dari ketentuan Pasal 2. Namun
bagaimanapun juga, negara-negara yang
sedang berkembang dan negara-negara
kurang berkembang harus menghapuskan
semua illegal TRIMs dalam jangka waktu 5
tahun, dan 7 tahun untuk negara-negara
yang kurang berkembang sebagaiman
ditetapkan dalam Pasal 5.2.45

Pengaturan transisi menurut Pasal 5
mensyaratkan  semua  anggota yang
menerapkan TRIMs yang tidak sesuai
dengan ketentuan perjanjian TRIMs, harus
memberitahukan negara anggota yang lain
dalam waktu 90 hari setelah berlakunya
perjanjian WTO dan untuk menghapuskan
penerapan yang tidak sesuai dengan
Perjanjian TRIMs dalam waktu 2 tahun.
Negara-negara yang sedang berkembang

45 Lihat TRIMs Agreement



bisa mendapatkan dan menerima penundaan
periode transisinya dengan alasan kesulitan
tertentu dalam pengimplementasiannya.
Negara-negara anggota juga diharapkan
untuk memberitahu Sekretariat WTO
mengenai TRIMs nya dan memberikan
informasi yang reasonable guna
memberikan kesempatan yang cukup untuk
konsultasi (Pasal 6). TRIMs komite juga
dibentuk untuk memonitor penerapan
perjanjian TRIMs (Pasal 7). Selanjutnya,
sengketa yang muncul  akan diselesaikan
oleh mekanisme penyelesain sengketa WTO
(Pasal 8).

Perjanjian TRIMs ini ada la h
merupakan salah satu dari banyak
pendekatan yang telah diadopsi oleh sistem
perdagangan multilateral WTO untuk
menghadapi hambatan-hambatan
perdagangan. Meskipun negara-negara yang
sedang berkembang dan negara-negara yang
kurang berkembang telah mendapatkan
perluasan masa transisi. Mereka disyaratkan
untuk menyesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan perjanjian tersebut. Dengan
demikian, kelanjutan dari TRIMs adalah
merupakan suatu tantangan dalam WTO
sistem.

Selain di dalam perjanjian TRIMs,
beberapa ketentuan yang mengatur tentang
investasi juga terdapat di dalam sejumlah
perjanjian yang diprakarsai oleh WTO, yaitu
The General Agreement on Trade in
Services (GATS), the Agreement on
Subsidies and Countervailing Measures
(SCM), dan the Agreement on Trade-related
Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs).

Simpulan

1. Penanaman modal asing da n
perdagangan internasional adalah dua
aspek kegiatan ekonomi yang saling
terkait dan tidak dapat dipisahkan satu
sama lain.

2. Prinsip-prinsip hukum internasional di
bidang perdagangan internasional juga
berlaku terhadap prinsip-prinsip hukum
internasional di bidang penanaman
modal. Namun demikian prinsip-prinsip

hukum internasional di bidang
penanaman modal asing belum
komprehensif dan masih mendasarkan
pada aspek-aspek perjanjian bilateral,
multilateral dan praktik dalam bidang
penanaman modal.

3. Kebijakan dalam bidang penanaman
modal dan perdagangan internasional
saling berkaitan, karena itu harus saling
mendorong perkembangan dan saling
menguatkan satu sama lain. Pada saat
menetapkan kebijakan dalam bidang
perdagangan harus mempertimbangkan
sungguh-sungguh aspek penanaman
modal, demikian juga sebaliknya.
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PENELITIAN HUKUM ADAT
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ABSTRACT

The objective of adat research is to describe certain aspect of adat law living in a
law area. The best way to find an adapt rule is not to ask the people about the rule
itself, but to observe how they handle certain cases in actual practice.

Key words: adat research, the objective of adat research

PENDAHULUAN

Penelitian hukum adat berusaha
menemukan (ontdekken) norma-norma
hukum adat dengan tujuan untuk dapat
menghasilkan deskripsi mengenai aspek
atau sub-aspek tertentu dari hukum adat
yang berlaku dalam sebuah masyarakat
hukum (rechtsgemeenschap). Dilihat dari
apa yang berusaha dikumpulkan, penelitian
hukum adat sebenarnya merupakan salah
satu tipe penelitian hukum (legal research;
rechtsonderzoek). Tetapi, jika dilihat dari
tujuan penelitian, penelitian hukum adat itu
berbeda dengan penelitian hukum1 karena
penelitian hukum, baik yang untuk tujuan
praktis maupun yang untuk tujuan
akademis, bertujuan untuk menghasilkan
pendapat hukum yang merupakan preskripsi
mengenai legal issues yang dikemukakan.
Perbedaan tujuan penelitian hukum ini dapat
dipahami apabila kita menelusuri upaya

yang telah dilakukan oleh Van Vollenhoven
dalam rangka mengembangkan ilmu hukum
adat  sebagai exacte Rechtswetenschap.2

Ilmu hukum adat sebagai exacte
Rechtswetenschap merupakan ilmu hukum
berdasarkan pandangan positivistik.3

Berdasarkan pandangan positistik, ilmuwan
hukum adat harus memposisikan diri
sebagai pengamat didalam melakukan
penelitian hukum adat. Sebagai pengamat,
peneliti hukum adat berusaha menjawab
pertanyaan what and how the law is, not how
it ought to be .4 Dengan demikian,
diharapkan peneliti hukum adat dapat
mendeskripsikan aspek atau sub-aspek
tertentu dari hukum adat yang berlaku dalam
sebuah masyarakat hukum yang ditelitinya.
Temuan hukum adat yang
dideskripsikannya diuji kebenarannya
dengan menggunakan teori kebenaran
korespondensi. Hukum adat yang

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, h. 1–55.
2 Van Vollenhoven, Exacte Rechtswetenschsp, Pidato Inaugurasi, Leiden, 1901, h.8.
3 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996,

h. 183–189.
4 Anthony D’Amato (ed.), Analytic Jurisprudence Anthology, Ohio: Anderson Publishing Co., 1996, h.

249.
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dideskripsikan adalah benar jika sesuai
dengan kenyataan.

Tulisan ini berusaha menjelaskan
karakteristik unik dari penelitian hukum
adat. Pertama akan dibahas mengenai
masalah dalam penelitian hukum adat
karena tanpa ada masalah penelitian hukum
adat tidak mungkin dapat dilaksanakan.
Kemudian, bahasan mengenai apa yang
dijadikan dasar dalam menentukan objek
penelitian hukum adat dan aspek-aspek dari
hukum adat yang dapat dijadikan topik
penelitian hukum adat. Selanjutnya,
bahasan mengenai sumber-sumber hukum
adat. Terakhir adalah bahasan mengenai
pendekatan-pendekatan dalam penelitian
hukum adat.

Masalah dalam Penelitian Hukum Adat

Setiap penelitian hukum selalu diawali
dengan perumusan masalah, oleh karena itu
terlebih dahulu haruslah jelas mengenai apa
yang dimaksud dengan masalah dalam
penelitian hukum itu. Masalahnya adalah
apa yang dimaksud dengan masalah ternyata
tidak sama untuk setiap tipe penelitian
hukum bergantung pada tujuan yang ingin
dicapai peneliti. Tujuan yang ingin dicapai
yuris dalam melakukan penelitian hukum
untuk  tujuan praktis adalah untuk
menghasilkan sebuah pendapat hukum yang
dapat dipakai untuk memecahkan masalah
hukum konkrit tertentu, sehingga masalah
dalam penelitian hukum untuk tujuan praktis
sebenarnya adalah masalah hukum konkrit
itu sendiri yang kemudian melalui penelitian
hukum akan dicarikan pemecahannya. Hal
ini berbeda dengan apa yang dimaksud
dengan masalah dalam penelitian hukum
adat karena tujuan dilakukan penelitian

hukum adat itu berbeda dengan penelitian
hukum untuk tujuan praktis.

Apa yang dimaksud dengan masalah
dalam penelitian hukum adat adalah sesuatu
yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai
aspek tertentu atau sub-aspek tertentu dari
hukum adat. Tidak pernah ditemukan
sebuah penelitian hukum adat yang berusaha
mendeskripsikan semua aspek hukum adat
yang berlaku dalam sebuah masyarakat
hukum adat. HMC Slaats dan MK Portier,
misalnya, hanya meneliti satu aspek hukum
adat, yaitu, hukum pertanahan yang berlaku
dalam masyarakat Batak Karo.5 Bahkan
karena keterbatasan waktu, dana, dan
tenaga, tidak jarang penelitian hukum adat
itu hanya dilakukan untuk mengetahui sub-
aspek tertentu dari hukum adat. Salah satu
contoh dari hal ini dapat dilihat, misalnya,
dalam laporan hasil penelitian hukum adat
dari Ellyne Dwi Poespasari dan
Soelistyowati.6

Objek Penelitian Hukum Adat

Objek penelitian hukum adat adalah
hukum adat itu sendiri. Peneliti diharapkan
telah memiliki sebuah pengertian hukum
adat sebelum melakukan penelitian dalam
sebuah masyarakat hukum adat. Konsep
yang jelas mengenai hukum adat yang
menjadi objek penelitiannya itu diperlukan
agar ia dapat membedakannya dengan
hukum adat lainnya yang bukan merupakan
objek penelitiannya. Dikatakan demikian
karena didalam literatur hukum adat dapat
ditemukan banyak sekali konsep hukum
adat yang memiliki konsekuensi berbeda
dalam penentuan objek penelitian, sumber
hukum adat, pendekatan dan metode
penelitian.

5 HMC Slaats dan MK Portier, Grondenrecht en Zijn Verwerkelijking in de Karo Batakse Dorpssamenleving,
een Beschrijvende Studie, Disertasi, Nijmegen, 1981.

6 Ellyne Dwi Poespasari dan Soelistyowati, Kedudukan Janda dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Osing,
Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
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Adalah Snouck Hurgronje yang
pertama kali menggunakan istilah adatrecht
untuk menyebut adat yang mempunyai
akibat-akibat hukum (die rechtsgevolgen
hebben).7 Istilah adat berasal dari bahasa
Arab berarti yang selalu kembali atau
kebiasaan.8 Bagi Snouck Hurgronje, istilah
adat meliputi keseluruhan kebiasaan yang
berasal dari nenek moyang yang
keberlakuannya didasarkan pada hasil
kesepakatan atau mufakat masyarakat. Jadi
tidak semua kebiasaan hasil konstruksi
nenek moyang itu secara otomatis berlaku
dalam masyarakat, itu baru berlaku jika telah
disepakati masyarakat.9 Dengan demikian,
istilah hukum adat, menurut Snouck
Hurgronje, adalah sama dengan hukum
kebiasaan. Hukum adat meliputi
keseluruhan kebiasaan yang merupakan
hasil rekonstruksi masyarakat berdasarkan
kesepakatan terhadap kebiasaan hasil
konstruksi nenek moyang yang mempunyai
akibat-akibat hukum.

Berdasarkan definisi tentang hukum
adat tersebut di atas, tampak adanya usaha
dari Snouck Hurgronje untuk mengeluarkan
unsur religiusitas dari hukum adat. Hukum
adat adalah bukan hukum agama, khususnya
bukanlah hukum Islam. Usahanya ini lebih
terlihat lagi dalam teori receptie yang
dikemukakannya. Berdasarkan teori
receptie, hukum agama hanya dapat berlaku
dan mengikat masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dan telah meresepsi ke dalam
hukum adat. Sepanjang tidak atau belum
terjadi resepsi, hukum Islam tidak akan
berlaku.10

Berbeda dengan Snouck Hurgronje
yang ketika berusaha menjelaskan
karakteristik hukum adat diilhami oleh
karakteristik hukum Islam, Va n
Vollenhoven di dalam usahanya
menjelaskan karakteristik hukum adat justru
diilhami oleh karakteristik hukum Barat.
Van Vollenhoven berpendapat bahwa
hukum adat adalah adat yang mempunyai
sanksi.11 Pengertian istilah adat, menurut
Van Vollenhoven, adalah kebiasaan yang
bersifat religius dan yang bersifat komunal.
Kebiasaan tersebut terdiri dari tingkah-laku-
tingkah-laku dan perbutan-perbuatan yang
sudah sepatutnya untuk dilakukan oleh
masyarakat dan oleh karenanya para hakim
dianggap seharusnya mempertahankan pola
prilaku tersebut sehingga perbuatan-
perbuatan tersebut merupakan perbuatan
hukum adat. Jadi, hukum adat adalah
kebiasaan yang bersifat religius dan bersifat
komunal yang mempunyai sanksi serta
ditegakkan oleh penegak hukum. Dengan
demikian, karakteristik hukum adat adalah
tidak tertulis, religius, lokal dan pluralistis,
mengandung sanksi, dan ditegakkan oleh
penegak hukum.12

Hukum adat adalah hukum tidak
tertulis. Pengertian tidak tertulis disini
haruslah dibaca tidak terkodifikasi seperti
hukum Barat, karena karakteristik tidak
tertulis yang diberikan oleh Van
Vollenhoven terhadap Hukum Adat adalah
dalam rangka untuk membedakannya
dengan hukum Barat. Dalam kenyataan,
dapat saja ditemukan ketentuan hukum adat
yang sudah tertulis, seperti perundang-

7 Snouck Hurgronye, De Atjehers, vol. I dan II, Leiden, 1893–1894, h. 16, 357 dan 386.
8 Snouck Hurgronye, Verspreide Geschriften, Jilid IV, Bonn: Kurt Schroeder, 1924, h. 173.
9 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: Alumni, 2002, h.

108–109.
10 Ibid.
11 Van Vollenhoven, Adatrecht v Ned. Indie, Jilid I, Leiden, 1918, h.14.
12 Otje Salman Soemadiningrat, op. cit., h. 109-118.
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undangan Madjapahit pada masa Raja
Hayam Wuruk yang terdokumentasi dalam
Negarakertagama.13 Akan tetapi, ketentuan
hukum adat yang sudah tertulis inipun tetap
dianggap sebagai tidak tertulis karena tidak
tertulis seperti hukum Barat.

Van Vollenhoven berpendapat bahwa
hukum adat itu bersifat religius.
Pendapatnya ini didasarkan pada dua
kenyataan hukum yang dilihatnya di Barat
dan di Nederland Indie. Di Barat, begitu
banyak ilmu hukum yang tida k
dihubungkan atau didasarkan pada faktor
religiusitas dalam hukum (religieuze factor
in het recht) sepanjang bermanfaat,
memberikan keuntungan-keuntungan dan
bersifat praktis (muttig voordeligen en
practisch). Sementara di Nederland Indie,
setiap lembaga dan kaidah yang terdapat
dalam hukum adat selalu berhubungan dan
didasarkan pada suatu tatanan dunia yang
ada di luar jangkauan kemampuan manusia
(hoogere wereldorde) yang terdiri atas dunia
gaib (onzichtbare wereld), dunia luar
(buiten wereld), dan bagian-bagian tertentu
dari dunia materi (materiele wereld).

Bagi Van Vollenhoven, hukum adat itu
bersifat komunal. Inipun merupakan salah satu
ciri pembeda antara hukum adat dan hukum
Barat yang individualistis. Sifat komunal
hukum adat itu tercermin dalam konsep
masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) yang
dikemukakannya. Dalam masyarakat hukum
ini hukum adat terbentuk, yang penghalusan
dan pengembangannya dilaksanakan melalui
keputusan dari orang-orang atau lembaga-
lembaga yang berwenang.

Berdasarkan konsep masyarakat
hukum (rechtsgemeenschap), V a n
Vollenhoven membagi wilayah Indonesia
menjadi sembilan belas wilayah lingkungan

hukum adat (adatrechtskringen). Dengan
demikian, di Indonesia ada sembilan belas
macam hukum adat yang memiliki aspek-
aspek khusus dalam hal adat istiadat
menurut struktur sosialnya sendiri-sendiri
yang penghalusan dan pengembangannya
dilaksanakan melalui keputusan dari orang-
orang atau lembaga-lembaga yang
berwenang. Dengan pembagian wilayah
lingkungan hukum adat (adatrechtskringen)
itu dapat dikatakan bahwa ciri lain dari
hukum adat adalah lokal dan pluralistik.

Adapun 19 wilayah lingkungan hukum
adat (adatrechtskringen) menurut Van
Vollenhoven14 adalah:

1. Aceh;
2. Gayo; Alas dan Batak;
3. Minangkabau;
4. Sumatera Selatan;
5. Melayu;
6. Bangka dan Belitung;
7. Kalimantan;
8. Minahasa;
9. Gorontalo;

10. Sulawesi Selatan;
11. Toraja;
12. Kepulauan Ternate;
13. Ambon dan Maluku (Seram, Buru, dll.);
14. Irian;
15. Kepulauan Timor, Sumba, Kodi, Flores,

Ngada, Roti, Sawu dan Bima;
16. Bali dan Lombok;
17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura;
18. Solo dan Yogyakarta; dan
19. Jawa Barat.

Menurut Van Vollenhoven, hukum
adat adalah hukum yang ditegakkan oleh
penegak hukum. Namun tidak berarti bahwa
keberlakuan hukum adat itu didasarkan atas
kehendak penguasa, karena hukum adat itu

44.

13 Slamet Muljana, Perundang-undangan Madjapahit, Jakarta: Bhatara, 1967, h. 10.
14 J.F. Holleman, ed., Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, h.
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meliputi tingkah laku-tingkah laku dan
perbutan-perbuatan yang sudah sepatutnya
untuk dilakukan dan dipertahankan oleh
masyarakat. Dengan demikian, penegak
hukum hanyalah menegakkan apa yang
menurut masyarakat harus dipertahankan.
Keberlakuan hukum adat dalam sebuah
masyarakat hukum (rechtsgemeenschap)
didasarkan pada kehendak masyarakat,
bukan berdasarkan kehendak penguasa.

Ter Haar tidak menyibukkan diri
dengan membuat definisi hukum adat, tetapi
lebih menekankan arti penting proses
penyelesaian sengketa yang terjadi dalam
sebuah masyarakat hukum
(rechtsgemeenschap) melalui keputusan
fungsionaris adat sebagai sebuah proses
pembentukan hukum adat. Dengan
penekanan seperti ini, Ter Haar telah
mengidentikkan hukum adat dengan
keputusan fungsionaris adat. Pemikiran Ter
Haar yang demikian ini dikenal dengan teori
keputusan (beslissingenleer).

Pada intinya teori keputusa n
menyebutkan bahwa kecuali bagian hukum
adat yang kurang penting artinya yaitu
peraturan-peraturan desa dan keputusan-
keputusan raja, hukum adat adalah
keseluruhan kaidah yang ditentukan dalam
keputusan-keputusan yang mempunyai
kewibawaan (gezaghebbend). Dengan
demikian, hukum adat yang berlaku hanya
dapat diketahui dari keputusan-keputusan
para pejabat yang berkuasa dalam suatu
masyarakat seperti kepala-kepala rakyat,
hakim, rapat umum, walitanah (tua-tua
ulayat), pejabat agama dan pejabat
kampung. Di dalam keputusan-keputusan
yang mempunyai kewibawaan itulah

peneliti hukum adat dapat menemukan
norma-norma hukum adat yang berlaku
sehingga bisa membedakannya dari norma-
norma tidak tertulis lainnya yang secara
bersamaan juga berlaku.15

Menurut Ter Haar, hakim-hakim
(perdata) termasuk pegawai pamong praja
dan kepala-kepala rakyat harus bertitik tolak
dari pikiran bahwa  fungsinya adalah
menyelesaikan sengketa dan mengadilinya
menurut hukum. Demi kepentingan
ketertiban masyarakat, seorang hakim harus
dapat menetukan hukum yang berlaku untuk
para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini
setiap keputusan hakim harus selalu
dipertautkan dengan lembaga-lembaga,
hubungan-hubungan dan norma-norma
serta pola prilaku yang memungkinkan
adanya pergaulan hidup manusia dalam
mayarakat yang teratur. Hakim tidak boleh
menolak perkara dengan dalih tidak ada
peraturan hukumnya. Jika norma-norma
tersebut belum pernah terbentuk, hakim
harus memutuskan berdasarkan atas asas-
asas hukum secara keseluruhan atau asas
hukum umum, kesadaran hukum
masyarakat dan kesadaran hukum si hakim
yang bersangkutan.16

Soepomo mengartikan istilah hukum
adat sebagai hukum yang tidak tertulis di
dalam peraturan legislatif dan terdiri dari:
1. Hukum yang timbul karena keputusan

hakim,
2. Hukum yang hidup sebagai konvensi di

badan-badan hukum negara, dan
3. Hukum yang hidup sebagai peraturan

kebiasaan yang dipertahankan dalam
pergaulan hidup baik di kota-kota
maupun di desa-desa.17

15 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1981(selanjutnya disingkat Ter Haar I), h. 275. Lihat juga Otje salman Soemadiningrat, op. cit., h. 120.

16 Ter Haar, Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah, Jakarta: Bhratara, 1973 (selanjutnya disingkat Ter Haar
II), h. 13–15.

17 R. Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959, h. 29–30.
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Djojodiguno mendefinisikan hukum
adat sebagai kaidah-kaidah yang dapat
disimpulkan dari sumber tertentu dan timbul
langsung sebagai pernyataan dari rasa
keadilan orang Indonesia dalam hubungan
pamrih.18 Hubungan pamrih disini
seyogyanya dibaca sebagai hubungan
pamrih yang tidak berdasarkan hukum yang
sengaja dibuat oleh negara (hukum positif)
dan yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Pengertian hukum adat menurut Moh.
Koesnoe19 dapat dilihat dari dua segi.
Pertama, dilihat secara awam. Hukum Adat
disamakan dengan tingkah laku nyata yang
biasa dikerjakan untuk menyelesaikan suatu
persoalan masyarakat. Dalam hal ini adat
sama dengan kebiasaan. Hukum Adat dilihat
sama isinya dengan hukum kebiasaan, yaitu
menitikberatkan pada apa yang biasa
dilakukan oleh masyarakat setempat dalam
menyelesaikan suatu persoalan
kemasyarakatan atau berdasarkan pada
bahan-bahan yang berada dalam alam
kenyataan (alam empiris). Kedua, dilihat
secara ahli. Adat atau hukum adat dilihat
secara abstrak, yaitu melihatnya sebagai
nilai normatif yang melatarbelakangi suatu
tindakan nyata dalam alam pengalaman
fisik. Adat atau hukum adat berupa suatu
kaidah yang sisanya ialah nilai yang hidup,
dihayati dan dijunjung tinggi untuk
dilaksanakan oleh rakyat. Hukum adat
dipandang sebagai pe mahama n
(masyarakat) tentang alam kaidah adat.
Adat tetap abstrak dan berada hanya di
dalam alam kejiwaan sebagai nilai yang
berisi cita-cita dan perasaan hukum yang
bersifat normatif. Adat di sini adalah prinsip
dan kaidah yang normatif mengenai
pergaulan masyarakat menurut budaya yang
dianut. Jadi, adat Indonesia yang secara

nyata tampak seperti beraneka ragam, dalam
batinnya, sebagai prinsip adalah satu dan
sama.

Moh. Koesnoe melihat hukum adat
nasional sebagai system norma bertingkat-
tingkat. Setiap norma dalam tingkatannya
dan dalam hal wujud rumusannya bersifat
mutlak dan saling memiliki kaitan normatif
menjadi satu kesatuan integral menuruti tata
pikir budaya masyarakat Indonesia. Makin
tinggi tingkatannya, rumusan norma hukum
adat itu semakin abstrak. Termasuk dalam
tingkatan terbawah adalah rumusan konkrit
norma hukum adat yang berlaku di setiap
daerah. Rumusan konkrit norma hukum adat
dalam tingkatan terbawah ini berbeda antara
suatu daerah dengan daerah lainnya. Di atas
rumusan norma hukum adat dalam tingkatan
terbawah itu terdapat asas-asas hukum adat
nasional yang merupakan perwujudan nilai
yang berisi cita-cita dan perasaan hukum
rakyat Indonesia.20

Norma hukum adat yang akan
dikumpulkan sangat  ditentukan  oleh
pengertian hukum adat yang dipakai
peneliti. Berdasarkan pengertian-pengertian
hukum adat di atas terlihat adanya upaya
untuk menggeser karakteristik hukum adat
dari yang bersifat lokal (Snouck Hurgronye,
Van Vollenhoven, dan Ter Haar) menjadi
bersifat nasional (Soepomo, Djojodiguno,
dan Moh. Koesnoe). Namun demikian
belum dapat ditemukan rincian aspek-aspek
hukum adat nasional yang dapat dijadikan
pilihan topik penelitian hukum adat saat ini.
Yang ada adalah rincian aspek-aspek hukum
adat yang bersifat lokal, sehingga penelitian-
penelitian hukum adat yang dilakukan
sampai saat ini adalah dalam rangka
penemuan norma-norma hukum adat yang
bersifat lokal.

18 Djojodiguno, Asas-asas Hukum Adat, Jogjakarta, 1958, h. 8.
19 Moh. Koesnoe, Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I ( Historis ), Bandung: Mandar Maju,

1992, h. 83.
20 Ibid., h. 148.
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Adapun aspek-aspek dari hukum adat21

yang dapat dijadikan topik penelitian hukum
adat antara lain:
1. Hukum tanah;
2. Hukum perutangan;
3. Hukum kekerabatan;
4. Hukum Perkawinan;
5. Hukum Waris;
6. Hukum delik adat.

Sumber Hukum Adat

Menurut Snouck Hurgronje, sumber
hukum adat adalah kaum pemelihara adat
yang merangkap jadi penerang tentang isi
hukum yang bersangkutan, yaitu para kepala
adat atau orang yang tertua dan paling
terhormat dari keluarga-keluarga, suku-
suku, daerah-daerah dan wilayah-wilayah.
Para kepala tersebut akan menjawab dengan
penuh kewibawaan setiap pertanyaan
mengenai adat. Dan jawaban-jawaban yang
diajukan semata-mata merupakan hasil
akumulasi pengalaman empiris masing-
masing kepala.22

Sumber hukum adat menurut Van
Vollenhoven adalah masyarakat hukum
(rechtsgemeenschap) itu sendiri. Peneliti
dapat menemukan hukum adat dengan
melakukan pengamatan ter hada p
kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam
masyarakat hukum yang ditelitinya
mengenai bagaimana masyarakat hukum itu
menangani kasus-kasus tertentu yang
berkaitan dengan topik penelitiannya.23

Menurut Ter Haar, peneliti hukum adat
dapat menemukan norma-norma hukum
adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat
hukum yang ditelitinya di dalam keputusan-
keputusan para pejabat yang berkuasa dalam
masyarakat hukum tersebut, seperti kepala-

kepala rakyat, hakim, rapat umum,
walitanah (tua-tua ulayat), pejabat agama
dan pejabat kampung.24

Berdasarkan pengertian hukum adat
dari Soepomo, Djojodiguno, dan Moh.
Koesnoe, norma-norma hukum adat yang
bersifat nasional itu dapat ditemukan dalam:
1. Keputusan hakim. Dalam hal ini telah

terjadi penyempitan sumber hukum adat
karena semula sumber hukum adat itu
berupa keputusan-keputusan para
pejabat yang berkuasa dalam sebuah

masyarakat hukum, termasuk
didalamnya adalah keputusan hakim.

2. Konvensi di badan-badan negara.
Hakikat dari sumber hukum adat ini
adalah kebiasaan-kebiasaan badan-
badan negara dalam melaksanakan
fungsinya, sehingga perlu kejelasan
batas mana yang merupakan domein
penelitian hukum adat dan mana yang
merupakan domein kajian bidang
hukum tata negara.

3. Kebiasaan yang dipertahankan dalam
pergaulan hidup baik di kota-kota
maupun di desa-desa. Law area untuk
penelitian hukum adat yang bersifat
nasional itu hanyalah satu masyarakat
hukum (rechtsgemeenschap), yaitu,
masyarakat hukum Indonesia. Oleh
karena itu dikotomi kota-desa tidaklah
menjadi penting untuk diperjelas lagi
disini, tetapi yang masih perlu diperjelas

adalah siapa yang harus
mempertahankan kebiasaan itu dalam
pergaulan hidup, sehingga jelas
perbedaan antara kebiasaan dan
kebiasaan yang mempunyai akibat-
akibat hukum atau kebiasaan yang
mempunyai sanksi, sehingga jelas

21 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981. Lihat juga Ter Haar I.
22 Snouck hurgronje, Adatrechtsbundel, Jilid I, Nederland: Martinus Nijhoff, 1911, h.21-39.
23 J.F. Holleman, ed., op.cit., h. 262–263.
24 Ter Haar I, loc.cit.
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perbedaan antara kebiasaan dan hukum
adat. Jika yang berwenang

mempertahankan kebiasaan dalam
pergaulan hidup itu adalah hakim, maka
sebenarnya yang merupakan sumber
hukum adat dalam hal ini adalah
keputusan hakim, bukan kebiasaan yang
dipertahankan dalam pergaulan hidup
baik di kota-kota maupun di desa-desa.

4. Orang Indonesia yang terlibat dalam
setiap hubungan pamrih. Dalam
kenyataan, ada lebih darisatu referensi
hukum yang dapat dipilih oleh setiap
orang Indonesia sebagai dasar dalam
melakukan hubungan pamrihnya. Dalam
situasi referensi hukum pluralistik
seperti itu, penelitian hukum adat dalam
perspektif nasional menjadi sangat
menarik sekalipun menjadi lebih berat
daripada penelitian hukum adat dalam
perspektif lokal.

5. Alam kejiwaan sebagai nilai yang berisi
cita-cita dan perasaan hukum yang
bersifat normatif. Dalam hal ini,

penelitian hukum adat berusaha
menemukan asas-asas hukum adat
nasional. Berdasarkan asas-asas hukum
adat nasional inilah diharapkan nantinya
terumus norma hukum adat nasional.

Pendekatan Penelitian Hukum Adat

Dalam buku The Cheyenne Way, Karl
N. Llewellyn dan E. Adamson Hoebel
menjelaskan tiga cara pendekatan untuk
menemukan norma hukum dalam suatu
masyarakat kesukuan.25 Per ta ma,
pendekatan ideologis, yaitu sebuah cara
untuk mengumpulkan norma yang mengatur
tingkah laku ideal menurut budaya tertentu
yang belum tentu sesuai dengan kenyataan

yang tersimpan dalam benak ketua suku.
Kedua, pendekatan deskriptif, yaitu sebuah
cara untuk menemukan norma berdasarkan
pola tingkah laku yang benar-benar terjadi
dalam suatu masyarakat. Ketiga, pendekatan
kasus, yaitu suatu cara untuk menemukan
norma yang terdapat dalam keputusan-
keputusan dari sengketa-sengketa yang
terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum adat yang berusaha
untuk menemukan norma hukum adat dapat
menggunakan ketiga macam pendekatan
tersebut di atas. Pendekatan apa yang akan
dipakai tentu bergantung pada karakteristik
norma hukum adat yang akan dikumpulkan
peneliti. Pendekatan ideologis dapat dipakai
untuk mengumpulkan norma hukum adat
sesuai dengan konsep Snouck Hurgronye,
Djojodiguno, dan Moh. Koesnoe.
Pendekatan deskriptif sesuai dengan konsep
hukum adat menurut Van Vollenhoven.
Pendekatan kasus dapat dipilih oleh peneliti
hukum adat jika ia menggunakan konsep
hukum adat menurut Ter Haar atau
Soepomo.

Teknik koleksi norma hukum adat
yang dipakai oleh peneliti mengikuti
pendekatan penelitian hukum adat yang
ditetapkan peneliti. Dalam konteks
penelitian hukum adat, dikenal ada empat
macam teknik koleksi norma hukum adat,
yaitu, wawancara, observasi, partisipasi
observasi, dan studi dokumen. Pendekatan
ideologis menggunakan teknik wawancara
dalam melakukan koleksi norma hukum
adat. Pendekatan deskriptif menggunakan
teknik observasi, umumnya partisipasi
observasi. Dan untuk pendekatan kasus
dapat menggunakan teknik wawancara atau
studi dokumen dalam koleksi norma hukum
adat.

25 Karl N. Llewellyn dan E. Adamson Hoebel, The Cheyenne Way, Norman: The University of Oklahoma
Press, 1987, h. 20–21.
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Penutup

Sejauh ini belum ada upaya yang
dilakukan oleh ahli hukum adat Indonesia
untuk mengubah karakteristik penelitian
hukum adat seperti yang pernah dilakukan
oleh Van Vollenhoven.
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ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2004

Oleh
Yudhi Setiawan dan I Gusti Ngurah Wairocana*

ABSTRACT

Law Number 10 year 2004 About Law And Regulation Forming, law and regulation
interpreted as regulation written which made by institute of state or official functionary
and fasten in general. This means that order scope punish the (law and regulation)
representing product of legislation and regulasi having the character of arrangement
public. Regulation dissimilar arranged in rule section 7 sentence (4) In Law Number
10 year 2004 About Law And Regulation Forming in legislation congeniality but in
practice later generate a lot of problem yuridis bewildering; firstly problem domicile
in hirarkhi; secondly what law and regulation based on Section 7 sentence (4) In
Law Number 10 year 2004 About Law And Regulation Forming is included in
congeniality of law and regulation which can be utilized upon which the reason of
suing pursuant to Section 53 sentence (2) letter of a Law No.5 year 1986 which have
been altered by Law No.9 year 2004 about Change For Law No.5 year 1986 about
civil service arbitration tribunal? Require to await the jurisdiction practice in a
period to coming

Key words: regulation written, made by institute of state or official functionary,
and fasten in general

Latar belakang masalah

Dalam perkembangan ketatanegaraan,
hirarki aturan hukum yang berlaku di
Indonesia saat ini mengacu pada Undang-
undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan LNRI tahun 2004 nomor 53 TLN-
RI Nomor 4389. Secara berurutan
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1),
hirarki aturan hukum tersebut, yaitu: (a)
UUD 1945; (b) UU/Perpu; (c) PP; (d)

Perpres; (e) Perda. Berdasarkan penjelasan
Pasal 7 ayat (4):

“Jenis peraturan perundang-undangan
selain dalam ketentuan ini, antara lain
peraturan yang dikeluarkan oleh MPR
dan DPR, DPD, MA, MK, BPK,
Gubernur Bank Indonesia, Menteri,
Kepala Badan, Lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk oleh UU
atau pemerintah atas perintah UU,
DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD

Yudhi Setiawan bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sejak 1986 sampai dengan sekarang.
Alumi FISIP (1994) dan FH (1998) Univ. Mahendradaata, Ilmu Ilmu Sosial- S2 (2001) Univ. Airlangga,
sekarang kandidat Doctor (S3) Ilmu Hukum Univ. Airlangga.

I Gusti Ngurah Wairocana, Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum di Univ. Udayana, Alumni FH (1979)
Univ.Udayana, Ilmu Hukum-S2 (1999) dan S3 (2005) Univ. Airlangga
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Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dengan penjelasan ayat 4 ini dan
melihat pada jenis aturan hukum dalam ayat
(1) nya, maka bentuk aturan hukum dalam
ketentuan Pasal 7 tersebut secara
kuantifikasi berjumlah 21 bentuk aturan
hukum yang meliputi:
 UUD RI Tahun 1945;

UU;
PP;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah;
Peraturan MPR;
Peraturan DPR;
Peraturan DPD;
Peraturan BPK;
Peraturan MA;
Peraturan MK;
Peraturan Gubernur Bank Indonesia;
Peraturan Menteri;
Peraturan Kepala Badan;
Peraturan Komisi;
Peraturan DPRD Provinsi;
Peraturan Gubernur;
Peraturan DPRD Kabupaten;
Peraturan Bupati;
Peraturan Walikota;
Peraturan Desa.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 10 tahun
2004 maupun pada penjelasannya terlihat
bahwa bentuk aturan hukum yang diatur
tidak dipilah dalam kelompok-kelompok
(kualifikasi) wewenang aturan hukum, baik
dari lembaga yang berwenang membentuk
aturan hukum maupun sumber wewenang
aturan hukum. Hal tersebut menarik
perhatian penulis untuk mencoba
menganalisis lebih jauh mengenai Pasal 7.
Bertalian dengan itu, penulis mencoba pula
menganalisis ayat-ayat yang terdapat di
dalam Pasal 7 yang nampaknya dapat

menimbulkan permasalahan-permasalahan
yuridis dalam pelaksanaannya kedepan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang
menjadi permasalahan adalah :
1. Lembaga yang berwenang membentuk

aturan hukum maupun sumber
wewenang aturan hukum di dalam UU
Nomor 10 tahun 2004;

2. Ayat-ayat dalam Pasal 7 UU Nomor 10
tahun 2004 dapat menimbulkan
permasalahan-permasalahan yuridis

Analisis Hukum

Analisis tentang Undang-undang
Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya
disebut UUP3) LNRI tahun 2004 nomor 53
TLN-RI Nomor 4389 yang berkaitan
dengan Lembaga yang berwenang
membentuk aturan hukum maupun sumber
wewenang aturan hukum akan dilihat dari
terminologi, pengertian, ruang lingkup,
tolok ukur produk legislasi dan regulasi;
Serta jenis peraturan perundang-undangan
yang baru berdasarkan ketentuan Pasal 7
seperti yang disebutkan di atas. Dari sudut
terminologi, undang-undang ini
mempergunakan istilah: Per a tur a n
perundang-undangan. Mengikuti pendapat
Philipus M.Hadjon, penulis
mempergunakan istilah “aturan hukum”
untuk menggantikan istilah “peraturan
perundang-undangan” . Hal ini untuk
menghindari permasalahan apakah UUD
dan TAP MPR termasuk dalam pengertian
peraturan perundang-undangan ataukah
tidak. Karena istilah perundang-undangan
kata dasarnya adalah undang-undang.
Dalam kamus hukum Subekti,1 undang-
undang diartikan sebagai peraturan atau

1 Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita Jakarta, 1972, h. 99.
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produk legislatif yang tertinggi yang
dibentuk bersama-sama oleh Presiden dan
DPR. Dari pengertian tersebut, pada
prinsipnya sama dengan pengertian
legislation (legislasi) yang diberikan oleh
Black Law Dictionary yaitu suatu produk
hukum yang dibentuk oleh badan legislatif.
Jadi jelas bahwa produk hukum yang
namanya perundang-undangan (legislasi)
adalah produk aturan hukum yang
melibatkan badan legislat if di dalam
pembentukannya. Oleh karenanya, Philipus
M. Hadjon dalam membahas tingkatan
peraturan perundang-undangan yang diatur
dalam Tap MPR No.V/MPR/1973 jo
Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978, dan juga
Tap MPR No.III/MPR/2000 yang
memasukkan UUD 1945 dan Tap MPR
sebagai peraturan perundang-undangan
mempertanyakan apakah badan yang
membentuk UUD dan TAP MPR itu badan
legislatif ataukah badan pembentuk undang-
undang? Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, istilah aturan hukum ini dipergunakan.
Di dalam UUP3, peraturan perundang-
undangan diartikan sebagai peraturan
tertulis yang dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang dan mengikat
secara umum. Dari pengertian tersebut
dapat ditarik unsur-unsur aturan hukum
(peraturan perundang-undangan) yaitu:
peraturan tertulis, dibuat oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang, dan
mengikat secara umum. Di lihat dari sudut
pejabat yang berwenang membentuk,
pengertian peraturan perundang-undangan
dalam UUP3 adalah peraturan-peraturan
yang dibentuk oleh Presiden dengan
persetujuan DPR yaitu UU dan peraturan
perundangan lainnya yang dibentuk oleh
lembaga pemerintahan dalam perundang-
undangan lainnya. Tetapi tidak dijelaskan

pengertian lembaga pemerintahan
dimaksud, artinya apakah dilingkungan
eksekutif saja ataukah termasuk juga
lembaga pemerintah dalam arti luas (di luar
lembaga eksekutif), dan juga tidak
disebutkan unsur mengikat secara umum
dari peraturan perundang-undangan
tersebut. Dari pengertian aturan hukum
(peraturan perundang-undangan) berdasar
ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun
1986 jo. UU No. 9 tahun 2004, dengan jelas
terlihat produk legislasi dan produk regulasi
yang bersifat mengatur. Ini berarti bahwa
menurut pembentuk undang-undang ruang
lingkup aturan hukum (peraturan
perundang-undangan) merupakan produk
legislasi dan regulasi yang bersifat
pengaturan (umum). Tentang jenis dan
hirarkhi peraturan perundang-undangan di
dalam UUP3 diatur di dalam Pasal 7. Ayat
(1) jenis dan hirarkhi peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut: (a) UUD
1945; (b) UU/Perpu; (c) PP; (d) Perpres; (e)
Perda. Dari jenis aturan hukum (peraturan
perundang-undangan) yang di atur dalam
pasal 7 ayat (1) UU P3 pembentuk undang-
undang memasukkan UUD 1945 sebagai
salah satu jenis aturan hukum (peraturan
perundang-undangan). Dengan demikian,
istilah peraturan perundang-undangan yang
dipergunakan oleh pembentuk UUP3 dapat
diartikan sebagai apa yang disebut oleh
Buys2 sebagai wet in materiele zijn, yaitu
undang-undang yang memuat algemeen
bindende voorschriften (aturan-aturan yang
mengikat umum). Bukan dalam pengertian
wet in formele zijn di mana DPR harus ikut
membuatnya. Dengan demikian pengertian
peraturan perundang-undanga n
penekanannya pada sifat mengikat umum
dari aturan hukum itu, bukan pada badan
atau pejabat yang membentuk.

2 Djokosutono, Hukum Tata Negara, dihimpun Harun Al Rasid, Ghalia Ind, Jkt, 1982, h. 47.
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Ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat

oleh dewan perwakilan rakyat daerah
bersama gubernur.

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota
dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota bersama
bupati/walikota.

c. Peraturan Desa/peraturan yang
setingkat dibuat oleh badan
perwakilan desa atau nama lainnya
bersama dengan kepala desa atau
nama lainnya.

Ayat (3); Ketentuan mengenai tata cara
pembuatan Peraturan Desa/peraturan
yang setingkat diatur oleh peraturan

daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Ayat (4); Jenis peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (5); kekuatan hukum Peraturan
perundang-undangan adalah sesuai
dengan hirarkhi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Analisis selanjutnya adalah Ayat-ayat
dalam Pasal 7 UU Nomor 10 tahun 2004
yang dapat menimbulkan permasalahan
yuridis dalam pelaksanaannya kedepan,
yaitu:

Pertama, dilihat dari sudut ruang
lingkup; pembentuk UU mengemas produk
legislasi dan regulasi dalam suatu produk
yang disebut dengan peraturan perundang-
undangan (aturan hukum). Dengan kata lain
tidak memisahkan antara legislasi dan
regulasi. Dengan demikian berarti
pengertian peraturan perundang-undangan
lebih luas dari pengertian legislasi. Namun
apabila dikaji dari pengertian legislasi dan

regulasi secara teoritik, maka produk
legislasi yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1)
tersebut adalah: Undang-undang; Peraturan
Daerah; dan Peraturan Desa, selebihnya
adalah regulasi, karena dibentuk tanpa
keikutsertaan badan legislatif.

Kedua, patokan untuk menentukan
produk hukum yang disebut dengan
peraturan perundang-undangan adalah
bentuk tertulis, lembaga atau pejabat yang
membentuk; (tidak terbatas badan legislatif)
dan sifat mengikat umum aturan hukum.

Ketiga, sebagai konsekuensi hal kedua
tersebut, maka keputusan organ pemerintah
seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/
Walikota yang sifatnya mengatur (umum)
yang secara teoritik disebut sebagai produk
regulasi dimasukkan sebagai produk produk
perundang-undangan. Dengan pengertian
perundang-undangan tersebut, maka istilah
regulasi sesuai dengan pengertian yang telah
disepakati secara teoritik seperti pendapat
para pakar seperti yang telah diuraikan di
atas tidak ada lagi karena lebur dengan
legislasi menjadi peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian produk hukum
yang tersisa dari organ pemerintah adalah
keputusan yang bersifat individual kongkrit
yang berisi penetapan.

Keempat, terjadi perubahan baik
kuantitas (jumlah) maupun penamaan aturan
hukum (peraturan perundang-undangan)
bila dibandingkan dengan jumla h
perundang-undangan yang diatur di dalam
Tap MPR No.III Tahun 2000 yang terdiri
atas :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti

undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
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Pengurangan jumlah aturan hukum
dalam UUP3, adalah tidak lagi adanya
Ketetapan MPR dan Keputusan Presiden,
yang terakhir diganti dengan produk aturan
hukum baru yang disebut Peraturan
Presiden. Perubahan jumlah dan penamaan
aturan hukum  (peraturan perundang-
undangan) yang di atur di dalam UUP3
menimbulkan persoalan yuridis yaitu,
apakah boleh suatu undang-undang
mengubah ketentuan yang ada di dalam
Ketetapan MPR tanpa adanya suatu
delegasi. UUP3 hanya mendasarkan atas
ketentuan Pasal 20, 20A ayat (1), Pasal 21,
dan Pasal 22A UUD RI tahun 1945. Dari
dasar hukum yang dipergunakan tersebut,
yang menjadi perhatian dalam kaitannya
dengan masalah yang sedang dianalisa
adalah ketentuan Pasal 22A, ditentukan:
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
pembentukan undang-undang di atur
dengan undang-undang. Di dalam
Ketetapan MPR No.III/MPR 2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan di dalam ketentuan
Pasal 6:

“Tata cara pembuatan undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah
dan pengujian peraturan perundang-
undangan oleh Mahkamah Agung serta
pengaturan ruang lingkup keputusan
Presiden di atur lebih lanjut dengan
undang-undang”

Dari dua aturan hukum tersebut baik
UUD RI tahun 1945 dan Tap MPR No.III/
MPR/2000 jelas ditentukan bahwa yang
pengaturannya didelegasikan kepada
undang-undang adalah tata cara pembuatan
peraturan perundang-undangan, bukan tata
urutan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
UUP3. Kiranya politik hukum pembentuk
undang-undang telah mengarahkan jenis
dan jenjang peraturan perundang-undangan
pada pasca terbentuknya DPR, DPD, dan

DPRD hasil pemilihan umum 2004, serta
perubahan kedudukan MPR pasca
amandemen UUD 1945.

Kelima, Di dalam Pasal 7 ayat (1)
UUP3 ini Tap MPR tidak termasuk sebagai
salah jenis peraturan perundang-undangan.
Produk aturan hukum MPR nantinya hanya
dalam bentuk peraturan MPR yang
statusnya berada di luar jenis aturan hukum
dalam Pasal 7 ayat (1) padahal di dalam Tap
MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan
Kelima Atas Ketetapan MPR RI No. II/
MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib
MPR RI Pasal 1 angka 1 menentukan antara
lain: “Majelis adalah lembaga Negara
pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat
menurut ketentuan UUD RI 1945. Hal ini
diperkuat dengan ketentuan pasal 90 Tap
MPR No.II/MPR/2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Ketetapan MPR RI No.II/1999
jo Pasal 1 angka 102 Tap MPR No.II/MPR/
2003 tentang Perubahan Kelima Atas
Ketetapan MPR RI No.II/1999 yang
menentukan bahwa: Bentuk-bentuk putusan
Majelis adalah:
 Perubahan UUD
 Ketetapan MPR
 Keputusan MPR

Dari ketentuan Tap MPR tersebut, jelas
bahwa Tap MPR merupakan salah satu
bentuk putusan Majelis yang mengikat
kedalam dan keluar Mejelis, sehingga dapat
dikategorikan sebagai peraturan perundang-
undangan menurut pengertian UUP3.
Dalam kaitan dengan ini, penulis
berpendapat bahwa pembentuk undang-
undang kembali berpegang pada Tap MPR
No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan
Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
tahun 1960 sampai dengan tahun 2002,
khususnya ketentuan Pasal 5 Tap MPR No.I/
MPR/2003 yang antara lain menentukan
bahwa Ketetapan MPR RI tentang Peraturan
Tata Tertib MPR RI dinyatakan masih tetap
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berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR
RI hasil pemilihan umum 2004.

Keenam, menyangkut masalah
Peraturan Presiden yang merupakan bentuk
aturan hukum baru dalam hukum positif
Indonesia, yang diatur di dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf d UUP3. Pertanyaan yang diajukan
adalah pertama; apakah Perpres ini sebagai
pengganti Kepres yang pernah ada sebagai
salah satu jenis aturan hukum dalam Tap
MPR RI No. III/MPR/2000. Kedua, apakah
aturan hukum Perpres dalam RUU P3 ini
sama dengan Perpres pada zaman Orde
Lama? Ketiga, apa yang dipakai dasar oleh
pembentuk undang-undang untuk aturan
hukum Perpres.

Untuk menjawab pertanyaan pertama,
penulis mengacu kepada Tap MPR No. III/
MPR/2000 disatu pihak dan UU P3 dilain
pihak, dari hasil analisa terhadap kedua
sumber tersebut diharapkan dapat menjawab
permasalahan yang ada. Di dalam ketentuan
Pasal 3 ayat (6) Tap MPR No. III/MPR/2000
ditentukan bahwa:

“Keputusan Presiden yang bersifat
mengatur dibuat oleh Presiden untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya berupa
pengaturan pelaksanaan administrasi
negara dan administrasi pemerintahan”

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Tap
MPR No. III/MPR/2000 dapat ditarik suatu
kesimpulan antara lain; Keputusan Presiden
yang dimaksud dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan sebagaimana di atur
di dalam ketentuan pasal 2 Tap MPR No.
III/MPR/2000 adalah Keputusan Presiden
yang bersifat mengatur (umum) dalam
kapasitasnya baik sebagai penyelenggara
negara maupun penyelenggara
pemerintahan. Jadi bukan Keputusan
Presiden dalam arti penetapan (individual

kongkrit) dalam kapasitasnya hanya sebagai
pelaksana administrasi pemerintahan. Jika
dilihat dari rumusan Pasal 3 ayat (6) Tap
MPR No. III/MPR/2000 maka sifat norma
Kepres adalah norma yang mandiri, dengan
meminjam istilah A.Hamaid Attamimi
adalah Kepres berfungsi pengaturan yang
mandiri, yaitu suatu keputusan presiden
yang tidak tertentu batas lingkupnya.3 Hal
ini dapat dilihat dalam rumusan pasal
tersebut tidak ada pembatasan materi
(delegasian), berbeda dengan pengertian
Peraturan Pemerintah dalam Pasal 3 ayat (5)
dalam Tap yang sama ditentukan:
“Peraturan Pemerintah dibuat oleh
pemerintah untuk melaksanakan Undang-
undang”.

Dari ketentuan ini jelas ruang lingkup
materi dari Peraturan Pemerintah dibatasi
oleh Undang-undang, sedangkan pengertian
Peraturan Presiden menurut ketentuan Pasal
1 angka 6 UUP3 Peraturan Presiden adalah
peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh Presiden. Dari ketentuan Pasal 1 angka
6 tersebut sepintas Peraturan Presiden
merupakan norma yang mandiri, tetapi
bilamana kita lebih jauh ketentuan Pasal 11
UUP3 ditentukan bahwa: Materi muatan
Peraturan Presiden berisi materi yang
diperintahkan oleh undang-undang, atau
materi untuk melaksanakan Peraturan
Pemerintah. Dari ketentuan ini jelas bahwa
Peraturan Presiden bukanlah norma yang
mandiri melainkan norma delegasian,
dengan demikian dari sudut normanya maka
Peraturan Presiden yang dimaksud dalam
UUP3 tidak sama dengan Keputusan
Presiden dalam Tap MPR No. III/MPR/
2000. Pertanyaan kemudian yang muncul
adalah apakah Peraturan Presiden dalam
UUP3 ini bersifat pengaturan atau
penetapan?

3 A.Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Univ.
Ind., Jkt, 1990, h. 237.
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Untuk hal ini dapat dilihat ketentuan
Pasal 16 ayat (4) UUP3 yang menyatakan:

“Ketentuan mengenai tata cara
penyusunan dan pengelolaan Program
Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atur dengan Peraturan
Presiden”

Dari rumusan pasal di atas,
disimpulkan bahwa Peraturan Presiden
bersifat pengaturan (regeling) bukan
penetapan (beschikking), sama dengan
Keputusan Presiden di dalam Tap MPR No
III/MPR/2000. Untuk menjawab pertanyaan
tentang apakah aturan hukum Perpres
menurut UUP3 sesuai dengan Perpres
zaman Orde Lama, maka satu-satunya jalan
adalah dengan pendekatan historis yaitu
dengan cara mencari makna Perpres pada
jaman Orde Lama (masa 5 Juli 1959–1966).
Produk aturan hukum dalam bentuk Perpres
lahir pascaDekrit Presiden 5 Juli 1959
berdasarkan Surat Presiden yang ditujukan
kepada Ketua DPR No. 2262/HK/1959
tanggal 20 Agustus 1959.4 Dalam Surat
Presiden tersebut dinyatakan bahwa di
samping bentuk-bentuk per a tur a n
perundang-undangan yang telah disebutkan
dalam UUD 1945 yaitu UU, Perpu, dan PP
perlu dikeluarkan bentuk-bentuk peraturan
perundang-undangan yang lain, yaitu:
Penetapan Presiden, untuk melaksanakan
Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang
Kembali kepada UUD 1945; Peraturan
Presiden yaitu:
a. Peraturan Presiden yang dikeluarkan

berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945;

b. Peraturan Presiden yang dimaksudkan
untuk melaksanakan P enetapa n
Presiden.5

Dilihat dari jenis Peraturan Presiden di
atas, disimpulkan bahwa Perpres merupakan
produk aturan hukum berdasarkan
kewenangan mengatur yang dimiliki
Presiden, bila dikaji dari sisi sifat norma
maka Perpres yang berdasarkan Pasal 4 ayat
(1) UUD 1945 (Perpres huruf a) adalah
perpres yang berfungsi pengaturan yang
mandiri, sedangkan Perpres yang dibentuk
atas perintah Penpres (Perpres huruf b)
adalah peraturan presiden yang berfungsi
pengaturan delegasian Penetapan Presiden,
jadi tidak mandiri. A.Hamid Attamimi
dalam kaitannya dengan kedua produk
aturan hukum Penpres dan Perpres mencoba
memberikan landasan teoritis yang
berangkat dari kewenangan mengatur
Presiden.6 Wewenang Presiden untuk
mengatur/bertindak bersumber :
a. Pada UUD dan peraturan-peraturan

bawahan; dan
b. Di luar UUD dan peraturan lainnya.

Wewenang mengatur Presiden yang
bersumber pada UUD 1945 adalah (a) pasal
IV Aturan Peralihan yang dianggap sebagai
kewenangan luar biasa, sebelum MPR,
DPR, dan DPA dibentuk. Di bidang
pengaturan wewenang ini melahirkan
Penetapan Presiden. Penpres ini dibentuk
adalah dalam rangka melaksanakan Dekrit
Presiden 1959; (b) wewenang yang
bersumber pada Pasal 4 ayat (1) dan yang
berdasar Penpres melahirkan Peraturan

4 Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan, Liberty Yogyakarta, 1996, h. 4.
5 Ibid, di samping itu ada 3 produk aturan hukum lainnya yaitu, PP, yang dimaksudkan di sini PP untuk

melaksanakan Perpres, jadi lain dengan PP yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 5 ayat (12) UUD 1945. Tetapi
PP ini ternyata dihapuskan; Kepres dimaksudkan untuk melaksanakn atau meresmikan pengangkatan-
pengangkatan; Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat kementrian-kementrian Negara atau
departemen-departemen pemerintahan, masing-masing untuk mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan atau
meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

6 A Hamid Attamimi, Peranan…, op.cit. h. 264.
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Pesiden. Di dalam UUP3 Peraturan Presiden
diartikan sebagai peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Presiden (Pasal
1 angka 6) tidak ada penjelasan atas
ketentuan ini. Berdasarkan Pasal 11 UUP3
materi muatan Peraturan Presiden berisi
materi yang diperintahkan oleh undang-
undang atau materi untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah. Dari muatan
materinya maka ruang lingkupnya dibatasi
oleh undang-undang dan Peraturan
Pemerintah, dengan demikian Perpres
berfungsi pengaturan delegasian Undang-
undang dan Peraturan Pemerintah. Dengan
demikian sifat normanya adalah mengatur
(umum). Dari sisi ini Perpres UUP3 dapat
disamakan dengan Perpres jaman Orde
Lama, tetapi dari sudut aturan hukum yang
dilaksanakan berbeda, demikian juga
sumber pembentukannya. Kalau Perpres
jaman Orde Lama sebagai peraturan
pelaksanaan Penpres, sedangkan Perpres
UUP3 sebagai aturan pelaksanaan undang-
undang dan Peraturan Pemerintah. Sumber
hukum Perpres jaman Orde lama adalah
berdasarkan Surat Presiden No.2262/HK/
1959 yang menunjuk Pasal 4 ayat (1) UUD
1945, sebagai dasar pembentukan Perpres,
sedangkan di dalam RUUP3 tidak ada
penjelasan. Dengan kata lain apakah Perpres
UU P3 ini dapat juga didasarkan atas Pasal
4 ayat (1) UUD 1945? Di dalam
pelaksanaannya, dengan dikeluarkannya
berbagai bentuk peraturan perundang-
undangan tersebut, terutama Penetapan
Presiden dan Perpres menimbulkan berbagai
ekses, antara lain:
(1) Terjadinya kekacauan dalam tata urutan

peraturan perundang-undangan, karena
sulit untuk menentukan antara Penetapan
Presiden dengan undang-undang itu
tingkatnya lebih tinggi yang mana,
sehingga sulit untuk menyebutkan tata

urutan peraturan perundangan itu secara
hirarkhi.

(2) Banyak materi yang seharusnya diatur
dengan undang-undang di atur
Penetapan Presiden atau dengan
Peraturan Presiden atau  dengan

Peraturan Pemerintah pengganti
undang-undang.

(3) Di samping hal-hal di atas, banyak
peraturan perundangan seperti Penpres,
Perpres, Perpu, bahkan undang-undang
yang tidak sesuai dengan atau
menyimpang dari jiwa UUD 1945.7

Penyimpangan-penyimpangan ini jelas
telah mengakibatkan tidak berjalannya
sistem mekanisme yang ditetapkan dalam
UUD 1945. Penyimpangan ini
menimbulkan memburuknya keadaan
politik dan merosotnya bidang ekonomi,
memburuknya keadaan politik dan
keamanan, yang mencapai puncaknya
dengan pemberontakan G 30 S/PKI yang
gagal. Dalam rangka pemurnian
pelaksanaan UUD 1945, diadakan
peninjauan kembali terhadap produk-
produk legislative baik yang berbentuk
Penpres, Perpres, undang-undang, maupun
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
undang-undang, yaitu dengan
dikeluarkannya Tap MPRS No. XIX/MPRS/
1966 tentang Peninjauan kembali produk-
produk legislatif Negara di luar produk
MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Ketujuh, persoalan lain yang dapat
dikemukakan terhadap ketentuan Pasal 7
ayat (1) adalah mengenai Peraturan Daerah.
Pertama menyangkut hirakhi antar ketiga
jenis aturan hukum yang dikemas dalam
Perda yaitu: Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Desa. Pertanyaannya adalah;
apakah ketiga jenis aturan hukum daerah

7 Soehino, Hukum Tata Negara, op.cit. h. 3–5.
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tersebut kedudukannya sama atau
berjenjang? Persoalan kedua, apakah UUP3
berwenang mengatur tentang materi muatan
Perda? Untuk menjawab permasalahan
pertama dapat dilihat pada ketentuan Pasal
12 UU P3 yang menentukan: “Materi
muatan Perda adalah seluruh materi muatan
dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan dan
menampung kondisi khusus daerah serta
penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Dari ketentuan ini pembentuk undang-
undang tidak menentukan bahwa Perda
Kabupaten/Kota merupakan penjabaran
perda Provinsi atau juga peraturan desa
merupakan penjabaran perda Provinsi
ataupun perda kabupaten/kota. Dengan kata
lain, di dalam RUUP3 tidak dijelaskan
bagaimana hubungan kedudukan antara
Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota dan
Peraturan Desa. Dari ketentuan ini juga
dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan
jenjang antara Perda Provinsi, Perda
Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa. Hal
ini dapat dilihat dari penempatan ketiga
aturan hukum tersebut dalam satu pasal yang
sama (Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan hanya
disebutkan “Peraturan Daerah” yang dalam
Pasal 7 ayat (2) ditentukan bahwa:

Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh

dewan perwakilan rakyat daerah
provinsi bersama dengan gubernur.

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat
oleh dewan perwakilan rakyat daerah

kabupaten/kota bersama bupati/
walikota.

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
dibuat oleh badan perwakilan desa atau
nama lainnya bersama dengan kepala
desa atau nama lainnya.

Dilihat dari penomorannya tidak
menunjukkan hirarkhi karena

mempergunakan huruf arab dan bukan
angka. Dalam rangka untuk melihat hirarkhi
antara ketiga produk hukum daerah ini
sebaiknya dilihat bagaimana kedudukan
masing-masing daerah dalam ketentuan
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat (1)
ditentukan antara lain penyelenggaraan
urusan pemerintahan dibagi berdasarkan
kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan
efisiensi dengan memperhatikan keserasian
hubungan antara susunan pemerintahan.
Penegasan adanya hubungan ini dijelaskan
dalam penjelasan umum bahwa
Pemerintahan daerah dalam   rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah perlu
diperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan dan antarpemerintahan
daerah. Dari ketentuan tersebut memang
tidak jelas makna hubungan tersebut, apakah
hubungan hirarkhi atau koordinasi. Akan
tetapi bila dilihat dari penjelasannya dengan
kata “antara susunan pemerintahan” tersirat
makna adanya hubungan hirarkhi antar
pemerintahan.

Untuk menjawab apakah UUP3
berwenang mengatur materi muatan Perda?,
penulis meninjaunya dari keberadaan Perda
dalam pemerintahan daerah. Menurut Bagir
Manan dalam bukunya yang berjudul
“Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”
menyatakan:

“Pera turan Daerah sebagai bentuk
peraturan perundang-undangan tingkat
daerah hanya terbatas mengatur hal-hal
dibidang administrasi negara, tidak
dibidang ketatanegaraan. Peraturan
daerah bersifat administratiefrechtelijk,
tidak bersifat staatsrechtelijk karena
hanya berfungsi mengatur kekuasaan
daerah otonomi dibidang administrasi
Negara”

Dalam kaitannya dengan pengertian
administrasi Negara, Philipus M Hadjon
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dalam bukunya “Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia” (Introduction to the
Indonesian Administative Law) setelah
mengkaji secara mendalam dan tajam dari
berbagai sumber baik asing maupun
Indonesia, berkesimpulan bahwa
administrasi (negara) dalam hukum
administrasi Negara hanya meliputi
lapangan bestuur (lapangan kegiatan Negara
di luar wetgeving dan rechspraak). Dengan
demikian dapat diartikan administrasi
(negara) adalah kegiatan negara dalam
bidang pemerintahan (eksekutif).8 Berbeda
dengan pengertian administrasi Negara
dalam ilmu administrasi negara yang
meliputi seluruh kegiatan Ne gar a
(legislative, eksekutif dan yudisial).

Di dalam UUP3 muatan materi Perda
diatur di dalam ketentuan Pasal 12:

Materi muatan Peraturan Daerah adalah
seluruh materi muatan dalam rangka
menyelenggarakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan, dan menampung
kondisi khusus daerah serta penjabaran
lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Berangkat dari keberadaan perda
sebagai pelaksanaan otonomi yang hanya
menyelenggarakan tugas-tugas administrasi
Negara (pemerintahan), bahwa dalam
rangka desentralisasi yang diwujudkan
dalam bentuk otonomi delegasi wewenang
kepada daerah hanyalah dalam bidang
pemerintahan (eksekutif) tidak dalam
bidang legislative dan yudisial. Seperti yang
dikatakan Bagir Manan, hubungan pusat
dan daerah dalam sistem otonomi pada
dasarnya hanya menyangkut hubungan
dibidang penyelenggaraan administrasi
Negara.9 Selanjutnya dikatakan meskipun

kepada daerah (otonomi) diberi wewenang
mengatur sehingga perlu diadakan DPRD
sebagai kekuasaan legislative daerah, tidak
akan menghapus dasar hubungan pusat
dengan daerah yang terbatas dibidang
administrasi negara.10 Dengan pendapat
tersebut yang didelegasikan oleh pemerintah
kepada Daerah dalam rangka otonomi
adalah masalah pemerintahan (eksekutif)
tidak dalam bidang legislative dan yudisial.
Karena Perda pada hakekatnya hanyalah
dalam rangka menyelenggar aka n
pemerintahan otonomi (eksekutif), maka
substansinya harus mengacu pada undang-
undang yang mengatur tentang otonomi
yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata
lain UUP3 tidak berwenang mengatur
materi muatan Perda karena sudah diatur di
dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang
merupakan perintah langsung Pasal 18 ayat
(1) UUD 1945 yang menentukan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan
undang-undang”

Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (7)
ditentukan:

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur di dalam
undang-undang”

Undang-undang yang dimaksud di
dalam hal ini adalah UU No. 32 tahun2004
yang di dalamnya mengatur tentang Perda
dalam rangka melaksanakan tugas mengatur
pemerintah daerah. Dengan demikian dapat

8 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian
Administrative Law) Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 1993, hal. 5.

9 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) UII Yogyakarta, 2001, h.
105.

10 Ibid
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disimpulkan bahwa UUP3 tidak berwenang
mengatur masalah materi muatan Perda,
karena perda masuk dalam lingkup tugas
eksekutif, dan delegasi wewenang dalam
otonomi tidak termasuk bidang legislative
dan yudisial. Ketentuan Pasal 7 yang juga
menimbulkan problematik yuridis adalah
Pasal 7 ayat (4) yang menentukan:

“Jenis peraturan perundang-undangan
lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya da n
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”

Dari Pasal 7 ayat (4) tersebut ada tiga
hal yang memerlukan pengkajian, yaitu
pertama  “jenis peraturan perundang-
undangan lain”. Dari konsep ini pertanyaan
yang timbul adalah apa saja yang dimaksud
dengan peraturan perundang-undangan
lain? Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU P3
menjelaskan bahwa:

“Jenis peraturan perundang-undangan
selain dalam ketentuan ini, antara lain
peraturan yang dikeluarkan oleh MPR
dan DPR, DPD, MA, MK, BPK,
Gubernur Bank Indonesia, Menteri,
Kepala Badan, Lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk oleh UU
atau pemerintah atas perintah UU,
DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dari penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU,
paling tidak ada 15 institusi yang dapat
membentuk peraturan perundang-undangan
yang diakui selain dari pada peraturan
perundang-undangan yang diatur di dalam
Pasal 7 ayat (1).

Persoalan kedua yang perlu dijawab
adalah apakah yang dimaksud dengan kata

“diakui”? Apakah artinya peraturan
perundang-undangan itu termasuk dalam
pengertian peraturan perundang-undangan
dalam Pasal 7 ayat (1), dengan kata lain
kedudukannya sama? Atau diakui artinya
diterima sebagai peraturan perundang-
undangan tetapi dengan status tidak sama.
UUP3 sama sekali tidak memberikan
penjelasan terhadap kata diakui
keberadaannya tersebut. Untuk menjawab
masalah ini penulis mendekati dari teori
yang dikemukakan oleh Utrech, tentang
sahnya suatu tindak pemerintahan. Sah
diartikan sebagai dapat diterima sebagai
suatu bagian dari ketertiban hukum. Dan sah
itu tidak mengatakan tentang isi atau
kekurangan dalam sesuatu perbuatan
pemerintah, melainkan hanya berarti
diterima sebagai sesuatu yang berlaku pasti
atau dengan kata lain diterima sebagai
bagian dari ketertiban hukum umum.11 Dari
pengertian sah yang diberikan Utrech
tersebut, menurut hemat penulis bermakna
sama dengan kata “diakui keberadaannya”
tanpa mempersoalkan apakah mempunyai
kekuatan hukum (rechskrach). Pertanyaan
yang harus dijawab kemudian adalah
apakah peraturan perundang-undangan lain
yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (4) tersebut
kedudukannya sama dengan peraturan
perundang-undangan berdasarkan Pasal 7
ayat (1)?. Karena UUP3 tidak memberikan
penjelasan tentang hal ini, maka ditarik
kesimpulan bahwa peraturan perundang-
undangan lain berdasarkan Pasal 7 ayat (4)
tidak sama kedudukannya dengan peraturan
perundang-undangan berdasarkan Pasal 7
ayat (1). Jadi disimpulkan bahwa, kata
“diakui keberadaannya” berarti diterima
sebagai peraturan perundang-undangan
tetapi kedudukannya berbeda dengan
peraturan perundang-undangan berdasarkan

11 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan keempat,FHPM, Univ.Padjadjaran
Bandung, Tahun 1960, h.117–118.
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atas Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini dapat
dijumpai di dalam Ketetapan MPR No.III/
MPR/2000 di dalam Pasal 4 ayat (1)
dinyatakan:

“Sesuai dengan tata urutan peraturan
perundang-undangan ini maka setiap
aturan hukum yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan aturan
hukum yang lebih tinggi”

Selanjutnya di dalam ayat (2)nya
ditentukan:

“Peraturan atau keputusan Mahkamah
Agung, Badan Pemeriksa Keuangan,
Menteri, Bank Indonesia, Badan,
Lembaga, atau Komisi yang setingkat
yang dibentuk oleh pemerintah tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan
yang termuat dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan ini”

Formulasi ketentuan Pasal 4 ayat (1)
tersebut hampir sama dengan formulasi
ketentuan Pasal   7 ayat   (4) UUP3.
Perbedaannya terletak pada istilah yang
dipergunakan, kalau UUP3
mempergunakan istilah “pera tur a n
perundang-undangan” sedangkan Pasal 4
ayat (1) Tap MPR No.III/MPR/2000
mempergunakan kata “aturan hukum”,
bukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 nya,
jadi berbeda atau tidak sama. Tidak seperti
halnya ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUP3
mempergunakan istilah yang sama yaitu
“peraturan perundang-undangan” paralel
dengan istilah yang dipergunakan di dalam
ketentuan Pasal 7 ayat (1). Dengan demikian
logis bila Tap MPR III/2000 dengan tegas
menentukan bahwa peraturan atau
keputusan sebagaimana diatur di dalam
Pasal 4 ayat (2) tidak termasuk dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan,
sedangkan UUP3 tidak dengan jelas
menentukan kedudukan per a tur a n
perundang-undangan yang diatur dalam

Pasal 7 ayat (4) karena diformulasikan
dengan kata “diakui keberadaannya”. Satu
hal lagi perbedaan antara kedua aturan
hukum tersebut adalah memberikan
kedudukan yang berbeda terhadap produk
hukum “Peraturan”. Masalah yang
membingungkan adalah kata “diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi”. Masalahnya adalah bagaimana
mungkin kita mengetahui peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
sedangkan kedudukan dari peraturan
perundang-undangan berdasar Pasal 7 ayat
(4) UUP3 tidak jelas karena tidak masuk di
dalam hirarkhi peraturan perundang-
undangan, jenis dan instansi atau badan yang
membuatnya banyak (15 institusi/badan)
dengan kedudukan yang berbeda. Dilihat
dari sudut substansi, maka peraturan
perundang-undangan yang diatur di dalam
Pasal 7 ayat (4) UU P3 terbatas, karena
dibatasi oleh peraturan perundang-
undangan yang memerintahkan. Dengan
demikian bukan merupakan norma yang
mandiri melainkan norma berdasarkan
delegasian.

Kesimpulan

1. Dilihat dari sudut pejabat yang
berwenang membentuk, pengertian
peraturan perundang-undangan adalah
peraturan-peraturan yang dibentuk oleh
Presiden dengan persetujuan DPR, yaitu
UU dan peraturan perundangan lainnya
yang dibentuk oleh lembaga-lembaga
pemerintahan dalam perundang-
undangan lainnya. Sehingga produk

hukum yang namanya perundang-
undangan (legislasi) adalah produk
aturan hukum yang melibatkan badan
legislatif di dalam pembentukannya. Di
dalam UU P3, peraturan perundang-
undangan diartikan sebagai peraturan
tertulis yang dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang dan
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mengikat secara umum. Ini berarti
bahwa ruang lingkup aturan hukum
(peraturan perundang- undanga n)
merupakan produk legislasi dan regulasi
yang bersifat pengaturan (umum). Dari
pengertian tersebut dapat ditarik unsur-
unsur aturan hukum (peraturan
perundang-undangan) yaitu: peraturan
tertulis, dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang, dan
mengikat secara umum.

2. Peraturan perundang lain yang diatur
dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU P3
ternasuk dalam pengertian perundang-
undangan tetapi dalam praktek nantinya
menimbulkan banyak problem yuridis
yang membingungkan; pertama masalah

kedudukan dalam hirarkhi; kedua
apakah peraturan perundang-undangan
berdasar Pasal 7 ayat (4) UU P3
termasuk dalam pengertian peraturan
perundang-undangan yang dapat
dipergunakan sebagai bahan alasan
menggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2)
huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang telah
diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun
1986 tentang PTUN? Perlu menunggu
praktek peradilan di masa datang.
Produk aturan hukum baru yang muncul
ditingkat daerah adalah peraturan
gubernur dan peraturan Bupati/walikota
sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (4)
UU P3. Persoalan yang timbul adalah
materi muatan dari produk baru tersebut
apa? Di dalam RUU P3 ini tidak
dijelaskan tentang hal itu. Terlepas dari
ketidakwenangan RUU P3 ini mengatur
substansi produk hukum daerah, kata
kunci yang dapat dipergunakan sebagai
titik pijak untuk mengetahui materi
muatan peraturan gubernur atau

peraturan bupati/walikota adalah kata
“diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Terlepas dari kesulitan menentukan
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dari kedua produk hukum
ini, kalau diandaikan yang dimaksud
dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi ini adalah peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang
tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1),
maka produk hukum yang bernama
peraturan gubernur dan peraturan bupati/
walikota materi muatannya sangat luas,
karena melaksanakan kelima jenis
peraturan perundang-undangan yang di
atur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3.
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