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ABSTRAK 

S. Andi Sutrasno, S 310508015. 2009. Studi Pasal 45 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  Kaitannya dengan Upaya Mewujudkan 
Good Corporate Governance. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan Pasal 45 Undang-Undang 
No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dengan upaya 
mewujudkan good corporate governance di Bank Indonesia dan mengapa pasal 
ini dipakai sebagai alasan pembenar oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, dimana hukum sebagai 
asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, 
yang mengkaji mengenai sistematik hukum.  

Pasal 45 ini mengandung suatu kekebalan yang dimiliki oleh Dewan 
Gubernur Bank Indonesia, dimana kalau di analisis dengan model elit 
menunjukkan bahwa proses perumusannya terdapat golongan elit, yaitu 
pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia khususnya Dewan Gubernur, yang 
berperan sebagai kelompok penekan. Dimasukkannya unsur kekebalan ini, 
dimaksudkan agar kelompok penekan, dalam hal ini Dewan Gubernur Bank 
Indonesia, dapat melaksanakan tugasnya dengan dilindungi rasa aman. Artinya, 
segala kebijakan yang diambilnya mendapat perlindungan hukum. Penggunaan 
pasal ini oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai alasan pembenar atas 
kebijakan yang telah diambil yang bersifat melawan hukum, disebabkan Dewan 
Gubernur Bank Indonesia merasa bahwa pasal tersebut merupakan perlindungan 
hukum atas segala kebijakan yang diambilnya. Penggunaan ini tanpa 
memperhatikan apakah kebijakan yang diambil itu sudah memenuhi unsur-unsur 
itikad baik seperti yang dipersyaratkan atau belum. Sehingga, dalam keadaan 
tertentu keberadaan pasal ini memang sengaja digunakan Dewan Gubernur Bank 
Indonesia sebagai alasan pembenar atas kebijakan yang telah diambilnya. 

Adanya unsur kekebalan terhadap Dewan Gubernur Bank Indonesia, seperti 
tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang No. 3 Tahun 2004, membuat pelaksanaan prinsip-prinsip corporate 
governance yang dianut Bank Indonesia menjadi terhambat. Hal ini disebabkan, 
pasal ini sendiri termasuk ke dalam prinsip akuntabilitas, yaitu dalam lingkup 
tanggung jawab pidana. Apabila dalam tanggung jawab pidana terdapat unsur 
kekebalan, maka dengan sendirinya pelaksanaan prinsip akuntabilitas tidak dapat 
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dijalankan dengan baik. Akibatnya, prinsip-prinsip good corporate governance 
juga tidak dapat diwujudkan. 

Rekomendasi terhadap penelitian ini, yaitu perlunya diadakan revisi 
terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, sehingga dapat mencabut 
unsur kekebalan terhadap Dewan Gubernur Bank Indonesia yang melakukan 
kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  

Kata kunci: Bank Indonesia, good corporate governance. 
ABSTRACT 

 
S. Andi Sutrasno, S 310508015. 2009. Study of section 45 Law Number 23 

of 1999 about Bank of Indonesia Junction Law Number 3 of 2004 about revision 
of Republic of Indonesia’s Law Number 23 of 1999 about Bank of Indonesia in 
relation to encourage Good Corporate Governance. Thesis. Post-Graduate 
Program University of Sebelas Maret Surakarta. 

This research aims to know relation between sections 45 Law Number 23 of 
1999 junction Law Number 3 of 2004 to encourage good corporate governance in 
Bank Indonesia and to know why these sections used as specious reason by Board 
of Bank of Indonesia. This research includes as normative law research, where 
law as principles of truth and justice which has original and universal aspects 
which analyzed systemic law.  

This sections 45 consists of immunity had by Board of Bank Indonesia 
Governor, where it is analyzed by elite model shows that the formulation process 
consists of elite groups, such as government in this case represented by Board of  
Bank Indonesia Governor roles as oppressed  group. The inserting of this 
immunity purposes as oppressed group, in this case Board of Bank Indonesia 
Governor, can do their jobs securely. Thus, all of policies have been protected by 
law. The implementation of this sections by Board of Bank Indonesia Governor as 
specious reason is broken the law since the Board feels that the sections is a 
protection by law for all of the policies they have been made. The implementation 
without consider fulfilling good willingness elements which has been required. 
Therefore, in such of condition, the sections can be used by Board of Bank 
Indonesia Governor as suspicious reason for all of its policies. 

There is immunity elements to Board of Bank of Indonesia Governor, as 
stated in  sections 45 Law Number 23 of 1999 junction Law Number 3 of 2004 
makes the implementation of corporate governance principles themselves includes 
in accountability principle, the sphere is transgression responsibility. If in the 
juridical responsibility there is transgression responsibility, the principles of 
accountability cannot run well. Finally, good corporate governance principles 
cannot occur. 

The recommendation of this research is there is needed revision of Law 
about Bank Indonesia so there will be to pull of  immunity elements for Board of 
Bank Indonesia Governor who did mistakes in doing their jobs and authority. 

Keywords: Bank Indonesia, Good Corporate Governance.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semenjak pasca krisis tahun 1997, 

ada fenomena baru di Indonesia dalam hal konsep tata kelola korporasi. 

Konsep tersebut adalah Good Corporate Governance. Awalnya konsep 

Good Corporate Governance di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah 

Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy 

recovery pasca krisis. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Letter of 

Intents (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor IMF yang 

mensyaratkan perbaikan governance (publik maupun korporasi) sebagai 

syarat bantuan yang diberikan.1 Good Corporate Governance merupakan 

suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat.2 Good 

Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang 

efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.3 

                                                        
1  Akhmad Syakhroza, Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan 

Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN, Lembaga Penerbit FEUI, 
Jakarta, 2005, hlm. 4. 

 
2  Ridwan  Khairandy dan  Camelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan 

Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, ctk. Pertama, Total 
Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 60. 

 
3  Moh. Wahyudin  Zarkasyi, Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, 

Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, ctk. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 36. 
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 Upaya mencapai good corporate governance dilakukan, karena salah 

satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap 

gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate    

governance dalam pengelolaan perusahaan.4 Menurut Hasung Jan,5 isu 

seputar corporate governance tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis 

dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan soal sosial-politik. Corporate 

governance sangat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas 

para komunitas bisnis. Hal ini memberi keuntungan secara keseluruhan bagi 

masyarakat karena adanya pengaruh atas transparansi dan akuntabilitas di 

sektor-sektor publik. 

Dari pandangan kelembagaan, corporate governance terkait langsung 

dengan pembuat kebijakan publik karena hukum, regulasi dan institusi-

institusi yang ada merupakan sumber yang paling penting bagi pembentukan 

kerangka normatif tata kelola perusahaan (corporate governance 

framework) di suatu negara.6 Hukum dan kualitas pelaksanaannya oleh 

lembaga regulator dan pengadilan merupakan bagian yang sangat esensial 

bagi terwujudnya good corporate governance. 

Pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya 

perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, 

mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian 

internasional. Pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut membutuhkan 

                                                        
4   Bismar  Nasution,  “Prinsip  Keterbukaan  dalam  Good  Corporate  Governance”,  artikel pada 

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6 Tahun 2003, hlm. 6. Isu corporate governance semakin 
menarik perhatian setelah berbagai lembaga keuangan multilateral, seperti World Bank dan 
ADB mengungkapkan bahwa penyebab krisis keuangan yang melanda di berbagai negara, 
terutama di Asia, tidak lain adalah karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik corporate 
governance. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang paling menderita serta paling 
lambat bangkit dari dampak krisis tersebut. Lihat dalam Akhmad Syakhroza, op. cit., hlm. 3. 

 
5  Hasung  Jan dalam Indra Surya  & Ivan Yustiavananda, Penerapan Good Corporate 

Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Ed. Pertama ctk. 
Ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 8-9. 

 
6    Indra Surya & Ivan Yustiavananda, ibid., hlm 9-10. 
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suatu kebijakan moneter yang dititikberatkan  pada upaya memelihara 

stabilitas nilai rupiah. 

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien 

memerlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Mekanisme perumusan kebijakan moneter harus 

terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil. 

Keberhasilan memelihara stabilitas nilai rupiah hanya dapat dilakukan oleh 

sebuah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah 

kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain 

melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.7 

Kedudukannya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai 

tugas dan wewenang yang sangat penting. Satu tujuan yang ingin dicapai 

oleh Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar 

rupiah, yang harus ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan 

moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan 

tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Hal ini diatur dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 

Pemerintah dan/atau pihak lain. Sebagai penanggungjawab otoritas 

kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan kredibilitas tanpa mengurangi makna independensi 

lembaga negara tersebut. 

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas 

Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur.8 Keberadaan 

                                                        
7  Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
 
8    Pasal 36-37, ibid. 
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Dewan Gubernur Bank Indonesia sangat besar peranannya, yaitu 

melaksanakan tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas 

dan wewenang tersebut, Dewan Gubernur mendapatkan perlindungan 

hukum seperti terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 

jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yang berbunyi.  

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau 
pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil 
keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 
sepanjang dilakukan dengan itikad baik. 

 
 Batasan pengertian itikad baik ini, menurut Penjelasan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999, yaitu apabila.9 

a. Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, 

keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang 

berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme; 

b. Dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif; 

c. Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang 

diambil ternyata tidak tepat; 

d. Dilengkapi dengan sistem pemantauan. 

 
Kebijakan yang diambil oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, 

menurut Agus Santoso, Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia, adalah 

sebatas kebijakan yang bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, 

kebijakan yang terindikasi tindak pidana maka tetap dapat diproses secara 

hukum.10   

Sekalipun telah diatur mengenai batasan kebijakan, namun demikian 

dalam praktek ternyata pasal ini masih dipakai sebagai sarana untuk 
                                                                                                                                                        
 
9    Penjelasan Pasal 45, ibid. 
 
10  Disampaikan  oleh Agus Santoso, Deputi  Direktur Hukum Bank Indonesia, dalam sesi tanya 

jawab pada ceramah Stadium General Prospek Perkembangan Perbankan Indonesia, Fakultas 
Hukum UNS dan Bank Indonesia, Surakarta, 6 Maret 2009.  
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melepaskan diri dari jeratan hukum atas keputusan atau kebijakan yang 

diambil yang tidak berdasarkan dengan itikad baik. Sebagai contoh, dalam 

kasus Aulia Tantowi Pohan,11 yang didakwa menyetujui aliran dana 

Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar 100 miliar, 

yang digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat Bank Indonesia, 

serta untuk pembahasan revisi Undang-Undang Bank Indonesia dan 

pembahasan masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di DPR.   

Otto C Kaligis,12  pengacara Aulia Tantowi Pohan, menganggap 

kliennya tidak bisa dihukum karena hanya melakukan tindakan dalam 

tataran kebijakan. Kaligis mendasarkan pendapatnya pada ketentuan 

Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan pejabat Bank Indonesia 

tidak bisa dipidana atas kebijakan yang dikeluarkan. 

Penggunaan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004 dalam eksepsi terhadap terdakwa Aulia Tantowi 

Pohan, merupakan suatu upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan terdakwa 

mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah, juga menyebutkan 

bahwa kebijakan yang diambil oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 

dipandang sebagai persekongkolan dan menjadi alat atau sarana untuk 

melakukan tindak pidana.13 Menurut Kwik Kian Gie, Pasal 45 Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 memberikan peluang kepada Dewan Gubernur 

Bank Indonesia untuk berkilah, berkelit, dan “berpokrol bambu”. Hal ini 

disebabkan, betapa sulitnya menentukan dengan pasti apa “itikad baik” itu.14  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam sebuah tesis dengan judul. 
                                                        
11   http://www.sumeks.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4239 , 24 Februari  

2009, 16.15 WIB. 
 
12 http://www.surya.co.id/2009/01/30/pengacara-aulia-pohan-kebijakan-tidak-bisa-dihukum/, 24 

Februari 2009, 16.00 WIB. 
 
13   Forum Keadilan No. 41/09-15 Februari 2009, hlm. 30. 
 
14  Kwik Kian Gie, Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar, ctk. 1,  Penerbit Buku 

Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 63. 
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Studi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang  

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1999 Tentang Bank Indonesia Kaitannya dengan Upaya Mewujudkan 

Good Corporate Governance. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalahnya dibatasi sebagai berikut. 

1. Bagaimana hubungan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan upaya mewujudkan 

good corporate governance? 

2. Mengapa perumusan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 digunakan sebagai alasan 

pembenar perbuatan melawan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan upaya 

mewujudkan good corporate governance. 

b. Mengetahui mengapa perumusan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dipakai 

sebagai alasan pembenar perbuatan melawan hukum dari Dewan 

Gubernur Bank Indonesia atas kebijakan yang telah dikeluarkan. 

2. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan dari Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 

1999  jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  dengan prinsip-prinsip 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xix 
 

corporate governance dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan good 

corporate governance di Bank Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu hukum sesuai dengan teori-teori ilmu hukum serta 

teori-teori kebijakan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah dan DPR khususnya dalam hal legal drafting, sehingga 

peraturan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi 

masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen 

1. Perkembangan dan Kedudukan Bank Indonesia 

Setiap negara, dipastikan mempunyai sebuah Bank Sentral. 

Demikian pula halnya dengan Indonesia, Bank Indonesia merupakan 

bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank Sentral.15 Ditunjuknya 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, bermula pada saat 

diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 

                                                        
15  Lihat Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Mengapa Bank Sentral diatur dalam Konstitusi Negara? Karena: 
a) Bank Sentral merupakan organ negara yang secara profesional menentukan kebijakan 

ekonomi moneter yang efisien guna menopang fundamental ketahanan ekonomi negara 
(tujuan esensial);  

b) Pembagian kekuasaan (sharing of executive power) pada dasarnya dimaksudkan untuk 
mendukung demokratisasi dalam pengelolaan ekonomi negara modern. Oleh karena itu, 
pada banyak negara hukum yang demokratis, kedudukan Bank Sentral yang independen 
dipandang sebagai faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, bahkan hal 
tersebut merupakan conditio sine quanon;  

c) Tujuan esensial tersebut tidak bisa diabaikan, dan tidak dapat diletakkan hanya dalam taraf 
kebijakan departemental yang sudah penuh dengan ragam tugas pengelolaan keuangan 
negara yang kompleks dan dipengaruhi berbagai kepentingan politik;  

d) Hal pokok (fundamental) tersebut perlu dinyatakan secara tegas dalam konstitusi sehingga 
melahirkan “constituent power” melalui “constituent act”, bukan dalam produk peraturan 
biasa (ordinary legislative act);  

e) Best practice di negara modern…the American system contains (at least) five branches: 
House, Senate, President, Court, and Independent agencies such as The Federal Reserve 
Board.   

Lihat dalam ____________, “Bank Indonesia dan Politik Hukum” makalah disampaikan pada 
ceramah Stadium General Prospek Perkembangan Perbankan Indonesia, Fakultas Hukum 
UNS dan Bank Indonesia, Surakarta, 6 Maret 2009, hlm. 11. 
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1949, yang menyepakati De Javasche Bank dijadikan sebagai Bank 

Sentral, sementara Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 diberi tugas 

sebagai Bank Pembangunan.16 De Javasche Bank merupakan bank yang 

didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 24 Januari 1828, yang 

menjadi cikal bakal dari Bank Indonesia. 

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang 

untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi 

perbankan. Bank Sentral ini mempunyai tujuan mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan 

intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. 

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia mengalami 

perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Lama, sesuai dengan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia, kebijakan 

moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri 

Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Hal 

ini berarti, yang menjadi tugas dari Direksi Bank Indonesia adalah 

menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Moneter. Dengan posisi yang demikian, maka memungkinkan 

pemerintah menempatkan Bank Indonesia sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari pemerintah. Berbeda pada masa Orde Baru, setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia, 

                                                        
16 Setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, Pemerintah 

Indonesia melakukan upaya nasionalisasi terhadap De Javasche Bank dengan membentuk 
Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951. Pembentukan ini diikuti 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche 
Bank. Setelah nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan, maka nama De Javasche Bank diubah 
menjadi Bank Indonesia ketika diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang 
Bank Indonesia. Lihat dalam Maqdir  Ismail, Bank Indonesia dalam  Perdebatan Politik dan 
Hukum, Navila Idea, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.  
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tugas dari Dewan Moneter hanyalah sebatas membantu pemerintah 

dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter.17 

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan 

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar 

dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.18 Kedudukan Bank 

Indonesia juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan Bank 

Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang 

khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan 

peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan 

efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga 

negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia 

mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, 

BPK, Pemerintah dan pihak lainnya. 

Kedudukan Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang 

independen memerlukan perjalanan yang panjang. Babak baru dalam 

sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai 

ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 

1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 

Tahun 2004, yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Undang-

undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga 

negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah 

ataupun pihak lainnya. Kedudukan Bank Indonesia sejak sebelum 

kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sekarang dapat dilihat 

dalam bagan dibawah ini. 

                                                        
17  Ibid., hlm. 142-143. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia, juga 

disebutkan bahwa pemberhentian Gubernur atau Direksi dilakukan oleh pemerintah atas usul 
Dewan Moneter. 

 
18 http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Negara/, 18 Juni 

2009, 11.37 WIB. 
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Evolusi Bank Indonesia 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
19 ____________, “Bank Indonesia dan Politik Hukum” makalah disampaikan pada ceramah 

Stadium General Prospek Perkembangan Perbankan Indonesia, Fakultas Hukum UNS dan 
Bank Indonesia, Surakarta, 6 Maret 2009, hlm. 8.  
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Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia 

mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap 

tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. 

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau 

mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. 

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank 

Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas 

moneter secara lebih efektif dan efisien.  

Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank 

Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau 

membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-

undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan 

demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang 

independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan 

pemberian sanksi administratif.20 

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang 

independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan 

Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara 

keseluruhan.21 Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah 

diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, 
                                                        
20   Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, op. cit. 
 
21 http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Negara/,  18 Juni 

2009, 11.37 WIB, op. cit. 
 

AKAN 
DATANG 

Integrasi ASEAN 2015, Less 
Cash Society, Scriftless Doc, 
Islamic Economic Development 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxv 
 

perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank 

Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta 

pendapat Bank Indonesia.  

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, 

pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan 

APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenangnya. Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat 

Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak 

suara.22 Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat 

dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di 

antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-

lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan 

pembagian tugas dan wewenang masing-masing. 

Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka Bank Indonesia 

dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik 

dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh 

masyarakat. Pembentukan Badan Supervisi merupakan bagian dari 

upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan 

kredibilitas Bank Indonesia.23 Tujuan pendiriannya adalah untuk 

memastikan agar Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang 

independen terjaga dengan baik akuntabilitas, transparansi, dan 

kredibilitasnya dengan memastikan Bank Indonesia menjalankan 

prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (good corporate 

governance).24 Badan Supervisi ini dibentuk untuk membantu Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang 

tertentu terhadap Bank Indonesia.  

                                                        
22   Ibid. 
 
23   Lihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, op. cit. 
 
24  Sutan Remy Sjahdeini, Kata Pengantar dalam Maqdir Ismail, op. cit., hlm. xi. 
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Namun, Badan Supervisi ini tidak melakukan penilaian terhadap 

kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan. Selain itu, 

Badan Supervisi juga tidak ikut memberikan penilaian terhadap 

kebijakan dibidang sistem pembayaran, pengaturan, dan pengawasan 

bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan moneter. 

Bank Indonesia juga berstatus sebagai badan hukum publik 

maupun badan hukum perdata.25 Sebagai badan hukum publik Bank 

Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang 

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh 

masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan 

hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama 

sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, agar terdapat 

kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaannya 

sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

 

2. Organisasi Bank Indonesia 

Pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dilakukan oleh 

Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai 

pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, 

dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi 

Gubernur.26 Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 

tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 

sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.  

Kewenangan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia ini 

membawahi tiga buah kantor, yaitu Kantor Pusat, Kantor Bank 

                                                        
 
25 http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/,  18 

Juni 2009, 11.40 WIB. 
 
26  Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, ctk. I, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 79-80. 
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Indonesia, dan Kantor  Perwakilan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

bagan dibawah ini. 

 
 

 
Bagan 2.27 

Organisasi Bank Indonesia 

 

 

      
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27  http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Organisasi/, 18 Juni 2009, 11.45 WIB. 
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Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur 

diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon 

Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan  rekomendasi dari 

Gubernur Bank Indonesia. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia 

tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, 

terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara 

fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu 

memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Anggota 

Dewan Gubernur yang mendapat rekomendasi untuk diberhentikan ini, 

mempunyai hak untuk didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum 

diambil keputusan pemberhentian.28 

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat 

Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta 

sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi 

atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain 

yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan 

dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi 

                                                        
28  Menurut Maqdir Ismail, tata cara pemberhentian anggota Dewan Gubernur ini sepatutnya diatur 

oleh undang-undang. Kalau menggunakan penafsiran contra-rie sebagaimana pengangkatan 
terhadap anggota Dewan Gubernur dilakukan, maka sudah sepatutnya kalau tata cara 
pemberhentian anggota Dewan Gubernur ini harus dilakukan melalui proses untuk mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, persetujuan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat itu adalah merupakan syarat mutlak untuk dapat memberhentikan seorang 
anggota Dewan Gubernur. Dalam usulan pelaksanaan pemberhentian ini selayaknya terlebih 
dahulu dengan mendengarkan pendapat dari Dewan Gubernur dan atau Badan Supervisi. 
Pentingnya mendengarkan pendapat dari Dewan Gubernur dan atau Badan Supervisi ini agar 
pemberhentian anggota Dewan Gubernur ini terhindar dari kepentingan politik jangka pendek 
dan tidak berdasarkan alasan politik, tetapi berdasarkan satu sebab yang jelas dan tidak 
berdasarkan sikap suka atau tidak suka dari presiden. Lihat dalam Maqdir Ismail, op. cit., hlm. 
118. 
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mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan 

keputusan akhir.29 

Kedudukan Dewan Gubernur atas keputusan atau kebijakan yang 

diambil melalui Rapat Dewan Gubernur ini sangat kuat. Hal ini dapat 

dilihat dengan adanya perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur dalam 

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi. 

 
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau 
pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah 
mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas 
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.30 

 
3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 

Kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai 

tujuan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah 

yang merupakan single objective31 Bank Indonesia. Kestabilan nilai 

rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan 

jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan 

terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

                                                        
29   http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Dewan+Gubernur/, 18 Juni 2009, 11.48 WIB. 
   
30 Lihat Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, 

op.cit. 
 
31 Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini dimaksudkan untuk 

memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh 
Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang-undang Nomor 
13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum (multi objective) yaitu 
“meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi 
antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas, tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul 
conflicting karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong 
pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring. Disamping itu, ketidakjelasan tujuan juga 
menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas. Lihat dalam 
____________, “Bank Indonesia dan Politik Hukum” makalah disampaikan pada ceramah 
Stadium General Prospek Perkembangan Perbankan Indonesia, op. cit., hlm. 9.  
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Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan 

sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai 

rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan 

karena berakibat menurunnya pendapatan riil masyarakat dan 

melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah 

perekonomian dunia. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank 

Indonesia mempunyai tugas yaitu.32 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

c. Mengatur dan mengawasi Bank. 

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan 

Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar 

dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan 

dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang 

merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, 

aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, 

yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi Bank. Sistem 

perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter 

mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui 

sistem perbankan. 

 

B. Hukum yang Baik Menurut Lon L. Fuller 

1. Ruang Lingkup dan Tugas Hukum 

Sudah sering terdengar ungkapan “ubi societas ibi ius” (di mana 

ada masyarakat, di situ ada hukum). Hal ini merupakan pernyataan yang 

sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup 

                                                        
32  Lihat Pasal 8, ibid. Lihat juga dalam Sentosa Sembiring, op. cit., hlm. 77. 
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di luar tatanan.33 Hukum adalah suatu pola kehidupan dalam masyarakat, 

oleh karena masyarakat itu sendiri menghendaki proses pergaulan hidup 

yang normal, yang berarti adanya keserasian antara kepentingan-

kepentingan kehidupan berkelompok dengan kepentingan-kepentingan 

kehidupan orang-perorangan atau pribadi. Cita-cita untuk mencapai 

keserasian antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan 

kepentingan-kepentingan orang-perorangan, antara lain, terwujud di 

dalam tujuan hukum untuk mencapai keserasian antara ketertiban 

(kepastian hukum, orde atau order) dengan keadilan (ketenteraman, 

ketenangan, rust atau freedom), sehingga sering dikatakan bahwa hukum 

bertujuan untuk mencapai rechtvaardigeordening der samenleving.34 

Dengan demikian, maka berprosesnya hukum tadi terletak di dalam 

masyarakat itu sendiri, oleh karena masyarakat merupakan sumber dari 

adanya hukum. 

Definisi hukum secara pasti, menurut Van Apeldoorn tidak dapat 

ditemukan. Meskipun demikian, ada beberapa pakar hukum yang 

memberikan definisi, diantaranya.35 

 
a. E.M. Meyers, hukum ialah semua aturan yang mengandung 

pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku 
manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi 
penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 

b. Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota 
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat 
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan 
dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan 
reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran 
itu. 

c. Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang 
dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 

                                                        
33 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan 

Hukum, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 9. 
 
34 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, ctk. IV, PT Alumni, 

Bandung, 1986, hlm. 43. 
 
35  Hasanudin [et al.], Pengantar Ilmu Hukum, PT Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm. 1-2. 
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menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain 
menuruti asas tentang kemerdekaan. 

d. S.M. Amin, hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan-
peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan 
tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam 
pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban 
terpelihara. 

e. J.C.T. Simorangkir, hukum ialah peraturan-peraturan yang 
bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia 
dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan 
resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi 
berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu. 
 

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara 

atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antara warga-

warga masyarakat tersebut, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat 

berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas 

hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya 

ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat.36 

 

2. Principles of Legality Theory 

Memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa 

hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus 

menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum bukan 

merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa 

dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.37 

                                                        
36  Soerjono Soekanto,    op. cit., hal 44.   Bandingkan menurut pendapat Radbruch, bahwa hukum 

itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. 
Nilai-nilai dasar itu meliputi : Keadilan, Kegunaan (Zweckmaszigheit) dan Kepastian Hukum. 
Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ctk. VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 
hlm. 19. 

 
37  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ctk. VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 47. 

Menurut Paul Scholten, sebuah asas hukum (rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum 
(rechtsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu 
umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (of niets of veel te veel 
zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan 
sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkrit. 
Adalah tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam 
hukum positif. Lihat dalam Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, 
Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 253. 
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Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan 

hukum serta tata hukum.  

Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.38 Disebut 

demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi 

lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada 

akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, asas 

hukum juga layak disebut sebagai landasan bagi lahirnya peraturan 

hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum 

ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan 

hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-

peraturan selanjutnya. 

Menurut Lon L. Fuller, ada suatu ukuran untuk dapat melihat 

adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan 

asas yang dinamakan principles of legality, yaitu.39 

 
a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 

Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh 
mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad 
hoc; 

b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena 

apabila yang demikian itu tidal ditolak, maka peraturan itu 
tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. 
Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti 
merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku 
bagi waktu yang akan datang; 

d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti; 

                                                                                                                                                        
 
38  Ibid.,  hlm. 45. Menurut  Bellefroid, setiap  tertib  hukum  yang  berlaku di  setiap negara  selalu 

ditopang oleh asas hukum. Sedangkan menurut Paton, asas hukum membuat hukum itu hidup, 
tumbuh dan berkembang, dan mempunyai nilai etis. Lihat dalam Adi Sulistiyono, Materi 
Kuliah Teori Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 2008. 

 
39  Ibid.,  hlm. 51. Lihat juga dalam Adi Sulistiyono, ibid. Fuller mengajukan delapan syarat agar 

suatu kaidah dapat dikatakan sebagai kaidah hukum, yang disebutnya sebagai persyaratan 
moral hukum internal (inner morality of law). Lihat dalam Munir Fuady, Dinamika Teori 
Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 44. 
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e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan 
yang bertentangan satu sama lain; 

f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 
melebihi apa yang dapat dilakukan; 

g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan 
sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; 

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan 
dengan pelaksanaannya sehari-hari. 

 

Fuller lebih lanjut mengatakan, bahwa kedelapan asas yang 

diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya 

suatu sistem hukum. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang 

demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, 

melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama 

sekali. 

Hukum yang baik tentu saja tidak cukup hanya dengan delapan 

syarat internal moralitas tersebut, akan tetapi dibutuhkan syarat lain yang 

disebut oleh Fuller sebagai syarat moral hukum eksternal (external 

morality of law). Syarat moral hukum eksternal yaitu berkenaan dengan 

persoalan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang benar, adil, 

dan sebagainya. Syarat eksternal ini dapat terpenuhi apabila hukum 

dibuat/dilaksanakan dengan penuh pertimbangan moral, sehingga 

disebut eksternal morality.40 

 

C. Alasan yang Menghapuskan Pidana  

1. Ruang Lingkup Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem 

norma-norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum 

dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (wholes), memiliki beberapa elemen 

(elements), semua elemen saling terkait (relation) dan kemudian 

membentuk struktur (structure). Lawrence W. Friedman membaginya 

menjadi 3 elemen, yaitu elemen struktural (structure), substansi 

                                                        
40  Munir Fuady, op. cit. hlm. 45. 
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(substance), dan budaya hukum (legal culture). Pada bagian lain, 

Friedman menambahkan satu elemen lagi, yaitu dampak (impact).41 

Hukum pidana menurut Utrecht,42 mempunyai kedudukan yang 

istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum 

publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu 

hukum sanksi (bijzonder sanctie recht). Hukum pidana memberi suatu 

sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas 

pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang 

diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun 

peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua 

macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi 

istimewa itu perlu, karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan 

pemerintah yang lebih keras. 

Terdapat beberapa pengertian hukum pidana yang dikemukakan 

oleh para ahli, antara lain.43 

 
a. Pompe, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan 

ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat 
dihukum dan aturan pidananya. 

b. Apeldoorn, bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan 
arti: 
Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan 
pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, 
dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu. 
1) Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap 

yang bertentangan dengan hukum pidana positif, 
sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan 
tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas 
pelanggarannya. 

                                                        
41 Lawrence W. Friedman sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulah, 

Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, ctk. II, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 9. 

 
42  Utrecht dalam Ibid., hlm. 10. 
 
43  Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, ctk. Pertama, 

PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 5-6. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxvi 
 

2) Bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk 
kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut 
hukum.  
Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana hukum 
pidana materiil dapat ditegakkan. 

c. D. Hazewinkel-Suringa, membagi hukum pidana dalam arti. 
1) Obyektif (ius poenale), meliputi. 

(a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam 
dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. 

(b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang 
dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang 
dinamakan Hukum Panitensier. 

2) Subyektif (ius punaendi), yaitu hak negara menurut 
hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk 
menjatuhkan serta melaksanakan pidana. 

d. Vos, hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai. 
1) Peraturan hukum obyektif (ius poenale) yang dibagi 

menjadi. 
(a) Hukum pidana meteriil yaitu peraturan tentang syarat-

syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat 
dipidana. 

(b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana. 
2) Hukum subyektif (ius punaendi), yaitu meliputi hukum 

yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman 
pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana 
yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang 
ditunjuk untuk itu. 

3) Hukum pidana umum (algemene strafrecht) yaitu hukum 
pidana yang berlaku untuk semua orang. 

4) Hukum pidana khusus (bijzonder strafrecht) yaitu dalam 
bentuknya sebagai ius speciale seperti hukum pidana 
militer, dan sebagai ius singulare seperti hukum pidana 
fiskal. 

e. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian 
daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, 
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk. 
1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 
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3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
telah melanggar larangan tersebut. 

 

2. Perbuatan Pidana (Strafbaarfeit) 

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu 

strafbaarfeit dan istilah delict yang mempunyai makna sama.44 

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia 

yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat 

bersalah melakukan perbuatan itu. Menurut Enschede,45 tindak pidana 

adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalam perumusan 

delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya. 

Merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena 

asas legalitas, mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk 

menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, dan apa yang 

dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas. 

Karenanya pula rumusan tersebut mempunyai peranan yang 

menentukan mengenai apa yang dilarang atau apa yang harus 

dilakukan orang.46 Namun penetapan bahwa dalam isi rumusan tindak 

pidana mengharuskan adanya sifat melawan hukum atau dapat 

dicelanya perbuatan itu, tidak selalu dipenuhi dan karenanya juga tidak 

selalu dicantumkan, tetapi sebagai tanda tetap ada. Keberadaannya 

terlihat dari kelakuan-kelakuan tertentu, keadaan-keadaan tertentu, 

atau akibat-akibat tertentu yang dilarang atau yang diharuskan. 

                                                        
44   Ibid., hlm. 15. 
 
45  Enschede  dalam  Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam 

Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam 
Yurisprudensi, ctk. Ke-I, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 23. 

 
46   Ibid. 
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Secara ringkas Hoffman, menerangkan bahwa untuk adanya 

suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu.47 

a. Harus ada yang melakukan perbuatan; 

b. Perbuatan itu harus melawan hukum; 

c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain; 

d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya. 

Barda Nawawi melakukan identifikasi adanya pemahaman sifat 

melawan hukum dengan membaginya menjadi dua, yaitu.48 

a. Sifat Melawan Hukum Formil, yaitu identik dengan 

melawan/bertentangan dengan Undang-Undang atau kepentingan 

hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam Undang-

Undang (hukum tertulis atau sumber hukum formal). Jadi hukum 

diartikan sama dengan Undang-Undang (“wet”). Oleh karena itu 

dapat disebut sebagai “onwetmatige daad”. 

b. Sifat Melawan Hukum Materiel, yaitu identik dengan 

melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum 

yang hidup (unwritten law/the living law), bertentangan dengan 

asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial 

dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum 

kebiasaan/adat). Hukum tidak dimaknai sebagai “wet”, tetapi 

dimaknai secara materiel “recht”. Oleh karena itu dapat disebut 

sebagai “onrechtmatige daad”. 

Dalam teori hukum pidana, terdapat alasan-alasan yang dapat 

menghapuskan pidana. Alasan-alasan ini dapat dibedakan antara lain.49 

                                                        
47  Hoffman dalam ibid., hlm. 34. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan 

untuk menerjemahkan kata dari bahasa Belanda onrechtmatige daad atau wederrechtelijk, atau 
dalam bahasa Inggris unlawful. Terminologi wederrechtelijk lebih sering digunakan dalam 
bidang hukum pidana, sedangkan onrechtmatige daad dalam bidang hukum perdata. Menurut 
Heijder, istilah itu tidak menyebabkan perbedaan arti, baik secara sejarah perundang-undangan 
maupun sistematis. Lihat dalam ibid., hlm. 90. 

 
48 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Ed. 1 ctk. Ke-2, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, 
hlm. 34. 
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a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat 

melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang 
dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut 
dan benar; 

b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan 
terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap 
bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan 
pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada 
kesalahan; 

c. Alasan penghapus penuntutan yaitu pemerintah 
menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya 
kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. 
Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan 
umum. 

 

D. Konsep Good Corporate Governance di Indonesia 

1. Perkembangan Good Corporate Governance  

Istilah corporate governance pertama kali digunakan pada tahun 

1970-an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di 

Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di 

Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat 

dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, 

skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara, 

telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada 

pentingnya penerapan corporate governance.50 

Namun untuk pertama kalinya usaha untuk melembagakan 

corporate governance baru dilakukan oleh Bank of England dan London 

Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury 

Committee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun corporate 

governance code yang menjadi acuan utama (benchmark) di banyak 

negara.51 Istilah corporate governance ini dimuat dalam laporan yang 

                                                                                                                                                        
49  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ctk. Keenam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 137. 
 
50   Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op. cit., hlm. 60. 
 
51   Indra Surya & Ivan Yustiavananda, op. cit., hlm. 24.  
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dikenal dengan Cadbury Report. Laporan ini sebagai titik balik yang 

menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia.52 

Struktur corporate governance pada suatu korporasi dipengaruhi 

oleh berbagai faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan 

sistem hukum yang berlaku. Tarik menarik diantara faktor-faktor yang 

mempengaruhi, menghasilkan struktur corporate governance yang 

berbeda-beda pada perusahaan di berbagai negara. Di samping itu, 

sistem corporate governance juga tergantung pada latar belakang budaya 

masyarakat yang ada dan juga sejarah ekonomi dan politik suatu 

negara.53 

Adanya berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut, menjadikan 

pengertian corporate governance juga bermacam-macam pula. 

Pengertian corporate governance antara lain.54 

a. Menurut Komite Cadbury, mendefinisikan corporate 
governance sebagai sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai 
keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan 
oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya 
dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini 
berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, 
manajer, pemegang saham, dan sebagainya. 

b. Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD),55 mendefinisikan corporate governance sebagai 

                                                        
52  Sedarmayanti,  Good   Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)   dan   Good  Corporate 

Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), ctk. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2007, 
hlm. 53. 

 
53 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op. cit., hlm. 61. Dengan demikian istilah corporate 

governance antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Namun demikian, dari 
kesemua istilah corporate governance tersebut memiliki inti pengertian yang sama. 

 
54  Indra Surya & Ivan Yustiavananda, op. cit., hlm. 24-25. Selain definisi di atas, terdapat definisi 

lain, yaitu menurut Stijn Claessena, menyatakan bahwa pengertian corporate governance dapat 
dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola 
perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan 
terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka 
secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem 
peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan. Lihat juga 
dalam Sedarmayanti, op. cit., hlm. 53. Corporate governance:..the system by which 
organizations are directed and controlled. (Cadbury Report). (Suatu sistem yang berfungsi 
untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi). 
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sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, 
board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai 
kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga 
mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai 
tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance 
yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan 
manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan 
kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus 
memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong 
perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. 

c. Menurut Price Waterhouse Coopers, mendefinisikan 
corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan 
yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, 
sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur 
organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang 
menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko 
dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan 
stakeholders. 

 

Corporate governance juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber 

dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan 

struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong.56 

a. Pertumbuhan kinerja perusahaan. 

b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif. 

c. Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan 

stekeholders lainnya. 

 

Kaitannya dengan pelaksanaan corporate governance, dibutuhkan 

berbagai perangkat, seperti struktur governance (governing body and 

management appointments) diikuti dengan aturan main yang jelas 
                                                                                                                                                        
55 Pengertian dari OECD ini selanjutnya melahirkan konsep pemerintahan yang baik (good 

governance), yang komponennya meliputi: 1. Human rights observance and democracy; 2. 
Market reforms; 3. Bureaucratic reform (corruption and transparancy); 4. Environmental 
protection and sustainable development; 5. Reduction in military and defence expenditures and 
non-production of weapons of massdestruction. Lihat dalam A. Muin Fahmal, Peran Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, ctk. 
Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 62. 

 
56   Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op. cit., hlm. 64. 
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(definition of roles and powers serta code of conducts) dalam suatu 

bentuk mekanisme (governance mechanisms) yang dapat 

dipertanggungjawabkan.57 Pada prinsipnya hal ini dibutuhkan untuk 

menjamin terjaganya kepentingan berbagai pihak yang berhubungan 

dengan perusahaan. Melalui berjalannya mekanisme ini, diharapkan 

mampu menghasilkan dampak lanjutan yang positif terhadap 

perkembangan perekonomian suatu negara untuk tercapainya 

kemakmuran masyarakat (the wealth of the nation). 

Penerapan konsep good corporate governance setidaknya ada 

empat hal situasi ideal yang hendak dicapai, yakni.58 

 
a. Existence of fair business: efficient market, efficient 

regulation, and efficient contract; 
b. Information regarding the (fair) price and specification of 

goods and services being exchange is available to all parties; 
c. Each party is able and is willing to comply to the rules and 

regulations, and terms and condition in contract; 
d. Judicial processes exist and are able to implement the rules 

and to execute punishment to the non-compliant of the 
contract. 

 
Usaha mencapai keempat hal tersebut diperlukan langkah-langkah nyata 

untuk mewujudkan empat kondisi yang diharapkan. Langkah-langkah 

ini diwujudkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate 

governance. 

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Terselenggaranya good corporate governance, harus 

memperhatikan prinsip-prinsip corporate governance. Prinsip-prinsip 

dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada 

                                                        
57   Akhmad Syakhroza, op. cit., hlm. 10-11. 
 
58  Ainun  Na’im, “Applying Good Corporate Governance in Indonesia (A General Case of State 

Owned Enterprises)” dalam Hasnati,  “Analisis  Hukum  Komite  Audit  dalam  Organ  
Perseroan  Terbatas  Menuju Good Corporate Governance”, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis 
Vol.22, No. 6 Tahun 2003, hlm. 20. 
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negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di negara 

mereka.59 Prinsip-prinsip tersebut yaitu. 

 
a. Kewajaran (Fairness), yaitu perlakuan yang sama terhadap 

pemegang saham, terutama kepada pemegang saham 
minoritas dan pemegang asing, dengan keterbukaan 
informasi yang penting serta melarang pembagian untuk 
pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.60 

b. Transparansi atau Keterbukaan (Transparency). Prinsip ini 
merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya 
tindakan penipuan (fraud). Menurut Barry A.K. Rider, “more 
disclousure will inevitably discourage wrongdoing and 
abuse”. Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip 
keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya 
kemungkinan pemegang saham, investor atau stakeholder 
tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.61 

c. Akuntabilitas (Accountability). Prinsip ini menyatakan bahwa 
kerangka pengelola perusahaan harus memastikan pedoman 
strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas 
pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan 
dan para pemegang saham.62 

                                                        
59   Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op. cit., hlm. 74. 
 
60  Sedarmayanti,  op. cit., hlm. 55. Lihat juga dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op. 

cit., hlm. 74-75. Menyebutnya sebagai prinsip keadilan. Prinsip-prinsip OECD memuat secara 
luas konsep keadilan dengan dua prinsip yang terpisah. Prinsip pertama, menyatakan, bahwa 
kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham. Secara umum prinsip ini 
mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Para pemegang saham tersebut 
memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut. Prinsip 
kedua, menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan 
perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan 
asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas 
pelanggaran hak-hak mereka. 

 
61 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op. cit., hlm. 77-78. Prinsip ini mengakui bahwa 

pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat 
pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan 
operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan. Segala bentuk informasi harus 
dibuka kepada publik dengan adil, tepat waktu, dan efisien. Lihat juga dalam Indra Surya & 
Ivan Yustiavananda, op. cit., hlm. 74. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip tertua 
dalam bidang hukum perusahaan. Penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai 
kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, 
seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan 
informasi keuangan. 

 
62  Ibid., hlm. 82. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan 

untuk menjalin hubungan yang berbasis kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. 
Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak 
secara aktif, baik dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh. 
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d. Responsibilitas (Responsibility). Prinsip responsibilitas 
mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban 
sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. 
Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya 
kepada para pemegang saham dan stakeholder harus sesuai 
dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.63 
 

Pembuatan prinsip-prinsip good corporate governance 

memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan harmonis antara 

pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, 

serta kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka.64 Artinya, kepentingan semua pihak 

menjadi bagian yang akan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. 

  

3. Good Corporate Governance di Indonesia 

Keterpurukan keuangan dan krisis moneter di Indonesia65 pasca 

krisis tahun 1997, membuat pemerintah menyadari akan pentingnya 

peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadapi 

krisis tersebut. Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan beberapa 

peraturan untuk menerapkan corporate governance di lingkungan 

BUMN. Mar’ie Muhammad mengatakan.66 

                                                                                                                                                        
 
63  Ibid., hlm. 84. Lihat juga dalam Indra Surya & Ivan Yustiavananda, op. cit., hlm. 82. Prinsip 

responsibilitas merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu perusahaan untuk mematuhi 
dan menjalnkan setiap aturan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di 
negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen. 

 
64  Tjager dalam Indra Surya & Ivan Yustiavananda, op. cit., hlm. 70. 
 
65 Kajian  ADB  menunjukkan  faktor  penyebab krisis di Indonesia: pertama, konsentrasi 

kepemilikan perusahaan; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan; ketiga, rendahnya 
transparansi pelaksanaan merjer dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya 
ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, tidak memadainya pengawasan oleh 
para kreditor. Lihat dalam Mas Achmad Daniri, “Reformasi Corporate Governance di 
Indonesia”, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 3 Tahun 2005, hlm. 20. 

 
66 Mar’ie  Muhammad,   “The Importance of Corporate Governance Reforms”, makalah 

disampaikan pada One-Day Conference: The Importance of Corporate Governance, The 
World Bank, The Jakarta Initiative, and Bapepam, Jakarta, April 19, 1999, page. 1. 
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“The current economic crisis in Asia has generated considerable 
discussion about corporate governance. Weak standarts of 
corporate governance played a key role in causing the crisis, and 
improving standarts of corporate governance is one of the key 
reforms urgently needed to respond to the crisis”. 

 
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam 

pengelolaan perusahaan BUMN ditegaskan dengan dikeluarkannya 

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 tentang 

Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Komite ini 

bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada 

komisaris atau dewan pengawas. 

Penerapan Peraturan tentang komite audit tersebut kemudian 

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. 

Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate 

Governance pada BUMN yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri 

Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. Kep-23/M-

PM.PBUMN/2000 yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan good 

governance secara konsisten dan/atau menjadikan prinsip good 

corporate governance sebagai landasan operasionalnya. 

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, 

pengertian corporate governance adalah.67 

 
Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN 
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan 
nilai-nilai etika. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian 

corporate governance adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 
                                                        
67   Indra Surya & Ivan Yustiavananda, op. cit., hlm. 25. 
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terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan 

komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. 

Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan 

mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan 

untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.68 

 

E. Hukum dan Kebijakan Publik 

1. Ruang Lingkup Kebijakan Publik 

Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan anggota 

masyarakat dilakukan dan bagaimana akibatnya, sehingga hukum 

menentukan tingkah laku mana yang dilarang dan mana yang diijinkan. 

Penormaan ini dilakukan dengan membuat kerangka umum dari suatu 

perbuatan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-

undangan yang ada. 

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan 

sosial itu sendiri, yaitu melayani anggota masyarakat seperti 

mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya dan 

melindungi kepentingan anggota masyarakat. Lebih spesifik, hukum 

banyak digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik.69 

Dalam rangka merealisasi kebijakan, pembuat kebijakan menggunakan 

peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktivitas 

pemegang peran.  

                                                        
68   Sedarmayanti, op. cit., hlm 54-55. 
 
69 Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah Telaah  Sosiologis, PT Suryandaru  Utama,  

Semarang, 2005, hlm. 129. Dalam buku ini pengertian kebijakan disebut sebagai 
kebijaksanaan. Lihat juga Esmi Warasih dalam Bambang Sunggono, Hukum dan 
Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 76-77. Pemberlakuan hukum sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan karena secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan 
hal-hal: a. hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan 
prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat, b. hukum merupakan sarana pemerintah untuk 
menerapkan sanksi, c. hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi 
melawan kritik, d. hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-
sumber daya.  
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Pengertian kebijakan publik, terdapat keragaman pendapat dari 

beberapa ahli. Pendapat tersebut dikemukakan antara lain.70 

 
a. Kleijn. 

Menguraikan kebijaksanaan sebagai tindakan secara sadar 
dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang  
cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang 
dijalankan langkah demi langkah. 

b. Kuypers. 
Kebijaksanaan sebagai suatu susunan dari : (1) tujuan-tujuan 
yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk 
kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan 
kelompok; (2) jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih 
olehnya; dan (3) saat-saat yang mereka pilih. 

c. Friend. 
Kebijaksanaan adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan 
akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang 
akan dibuat dimasa datang. 

d. Carl. J. Friederick. 
Menguraikan kebijaksanaan sebagai serangkaian tindakan 
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan 
usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu. 

e. James E. Anderson. 
Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai 
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 
pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 
masalah tertentu. 

 
Lain  halnya  menurut Thomas R. Dye,71 yang menyebutkan  

kebijakan publik sebagai “..is whatever governments choose to do or not 

                                                        
70 Bambang Sunggono,  ibid.,  hlm. 13-14. Dalam buku ini, kebijakan disebut  sebagai 

kebijaksanaan. 
  
71  Ibid., hlm. 21-22. Bandingkan dengan pendapat George C. Edwards III dan Ira Sharkansky 

yang mengartikan kebijaksanaan negara sebagai “…is what goverments says and do, or do not 
do. It is the goals or purposes of government programs…” (“adalah apa yang dinyatakan dan 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau 
tujuan program-program pemerintah…”). Kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara 
jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat 
teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 
pemerintah. Lihat dalam M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Publik, 
ctk. Ketiga Belas, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 18. 
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to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu harus meliputi semua 

tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak 

dilaksanakan (dilakukan) oleh pemerintah pun termasuk pengertian 

kebijakan publik. Hal ini disebabkan, sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah mempunyai akibat yang sama besarnya dengan sesuatu yang 

dilakukan oleh pemerintah. Anderson  menyebutkan terdapat beberapa 

elemen yang terkandung dalam kebijakan publik,72 yaitu. 

 
a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu; 
b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat 

pemerintah; 
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan; 
d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan 

pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat 
negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 
sesuatu); 

e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan 
perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 

 
2. Proses dan Model-Model Kebijakan Publik 

Sebuah kebijakan publik, tidaklah lahir begitu saja, namun melalui 

tahapan atau proses yang relatif panjang. Thomas R. Dye 

menyebutkan,73 terdapat beberapa hal yang meliputi dalam proses 

kebijakan publik, yaitu. 

 

                                                                                                                                                        
 
72  Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan 

Publik, ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. hlm 14. 
 
73   Thomas R. Dye dalam ibid., hlm. 16-17. 
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a. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy 
problem), yaitu dilakukan melalui identifikasi apa yang 
menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah. 

b. Penyusunan agenda (agenda setting), yaitu merupakan 
aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan 
media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan 
terhadap masalah publik tertentu. 

c. Perumusan kebijakan (policy formulation), yaitu merupakan 
tahapan pengusulan perumusan kebijakan melalui inisiasi dan 
penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan 
kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, 
presiden, dan lembaga legislatif. 

d. Pengesahan kebijakan (legitimating of policies), yaitu melalui 
tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, 
presiden, dan konggres. 

e. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu 
dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas 
agen eksekutif yang terorganisasi. 

f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yaitu dilakukan oleh 
lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, 
pers, dan masyarakat (publik). 

 
Analisis terhadap suatu kebijakan74 kerap menggunakan alat-alat 

konseptual (conceptual tools) tertentu yang dimaksudkan untuk 

membantu pekerjaan dalam memahami dan memvisualisasikan realita 

kebijakan publik yang kompleks. Diantara sejumlah alat konseptual yang 

ada, maka yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan 

analisis adalah yang berupa model-model atau tipologi-tipologi 

tertentu.75 Menurut Thomas R. Dye,76 terdapat 6 buah model analisis 

kebijakan publik, yaitu. 

a. Model Kelembagaan 

                                                        
74 Terdapat  beberapa definisi analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. 

Diantaranya Wildasky, mengemukakan bahwa “Policy analysis is an activity creating 
problems that can be solved”. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “the process of 
producing knowledge of and in policy process”. Sedangkan Leslie A. Pal menegaskan bahwa 
“policy analysis will be defined as the disciplined application of intellect to public problems”. 
Lihat dalam ibid, hlm. 19-20. 

 
75  Solichin Abdul Wahab, op. cit.,  hlm. 73-74. 
 
76  Ibid., hlm. 79-123. 
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Kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan lembaga-
lembaga pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok 
pada umumnya terkonsentrasi dan tertuju pada lembaga-
lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut model 
kelembagaan ini ditetapkan, disahkan, dilaksanakan dan 
dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga 
pemerintah tersebut. 

b. Model Kelompok 
Kebijakan publik dipandang sebagai hasil keseimbangan 
kelompok. Menurut Truman, kelompok kepentingan (interest 
group) pada hakikatnya adalah suatu kelompok yang 
mempunyai kesamaan sikap yang mendesakkan tuntutan-
tuntutan tertentu terhadap kelompok-kelompok lain dalam 
masyarakat. 
Dari sudut pandang model kelompok, perilaku individu akan 
mempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai 
bagian dari kelompok atau atas nama kepentingan kelompok. 
Kelompok dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan politik 
penting yang menghubungkan antara individu dengan 
pemerintah, karena politik tidak lain adalah perjuangan yang 
dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk mempengaruhi 
kebijakan publik. 

c. Model Elit 
Kebijakan publik dipandang sebagai preferensi elit. Model 
elit (the ruling elite model) adalah sebuah model analisis 
yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit (elite 
theory). Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap 
pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam 
masyarakat itu terdistribusi secara merata. 
Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap 
sebagai the result of the preferences and values of governing 
elite (cerminan dari preferensi/kehendak dan nilai-nilai yang 
dianut oleh elit yang berkuasa). Sebagian besar rakyat pada 
hakikatnya merupakan pihak yang apatis (apathetic) dan buta 
informasi (ill informed) mengenai kebijakan publik, sehingga 
dengan demikian para elit penguasalah (governing elite) yang 
sesungguhnya mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum 
yang menyangkut masalah-masalah kebijakan, bukannya 
rakyat yang mempengaruhi pendapat golongan elit. 

d. Model Rasional 
Kebijakan publik dipandang sebagai pencapaian tujuan 
secara efisien. Pembuatan keputusan yang rasional pada 
hakikatnya mencakup pemilihan alternatif terbaik yang akan 
memaksimasi tingkat kepuasan nilai-nilai pembuatan 
keputusan. Pemilihan alternatif itu dibuat sesudah diadakan 
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analisis yang menyeluruh terhadap alternatif-alternatif yang 
tersedia dan mempertimbangkan segala akibatnya. 
Pembuatan kebijakan yang rasional ini memerlukan 
pemahaman yang holistik dan mendasarkan diri pada 
“sejumlah besar skala nilai-nilai dan kepentingan-
kepentingan yang relevan”. 

e. Model Inkremental 
Kebijakan publik dipandang sebagai perubahan kecil-kecilan 
dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kebijakan publik pada 
hakikatnya sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang 
telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan 
hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. 
Para pembuat kebijakan tidak akan melakukan penilaian 
tahunan secara teratur terhadap seluruh kebijakan-kebijakan 
yang ada maupun yang telah diusulkan sebelumnya, sehingga 
para pembuat kebijakan enggan untuk mengidentifikasikan 
semua alternatif kebijakan berikut semua akibat-akibatnya. 

f. Model Sistem 
Kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem. 
Dipelopori oleh Easton, yang mengatakan bahwa kegiatan 
politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem, terdiri 
dari jumlah proses-proses yang harus tetap dalam keadaan 
seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga 
kelestariannya. 
Manfaat utama dari model sistem ini adalah kemampuannya 
untuk mengkonseptualisasikan secara sederhana gejala-gejala 
politik (political phenomena), yang dalam kenyataan 
sebenarnya kerapkali jauh lebih kompleks. Model sistem juga 
bermanfaat dalam mengelompokkan proses kebijakan (policy 
process) ke dalam sejumlah tahapan yang berbeda-beda yang 
masing-masing tahapan itu dapat pula dianalisis secara lebih 
terperinci. 

 
Dengan berbekal model-model dan tipologi-tipologi, maka analis 

kebijakan publik (public policy analyst) akan lebih dipermudah tugasnya 

dalam upayanya memahami bagaimana proses perumusan atau proses 

implementasi kebijakan publik itu. Hal ini disebabkan, tujuan pokok 

melakukan analisis kebijakan publik (pulic policy analysis) adalah untuk 

meramu secara sistematik beragam gagasan yang berasal dari berbagai 

macam disiplin, kemudian digunakan untuk menginterpretasikan sebab-

sebab dan akibat-akibat dari tindakan pemerintah. Sebuah model yang 
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baik, menurut Lester dan Stewart,77 pada derajat tertentu akan dapat 

memainkan peran kunci semacam penyedia hamparan lahan atau 

pemberi gambaran secara grafikal beberapa aspek penting dari proses 

kebijakan. 

 

3. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik 

Membicarakan tentang hukum sebagai sarana kebijakan publik, 

muncul permasalahan bahwa hukum yang diharapkan dapat berperan 

dalam pembangunan itu masih harus dibangun, masih harus 

diperbaharui. Menurut Peters,78 terdapat gejala-gejala yang satu sama 

lain saling berkaitan, yaitu keabsahan hukum yang cenderung goyah, 

efektivitas hukum yang melemah, dan bobot hukum yang merosot. 

Masalah keabsahan hukum ini, muncul dalam dua relasi, yaitu. 

a. Hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya, di mana 

pemerintah harus menampilkan citra tertentu dalam bentuk 

perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan yang merumuskan 

kebijaksanaan untuk memikat kelompok-kelompok pendukung 

tersebut. 

b. Menyangkut tantangan terhadap perundang-undangan oleh 

kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi-organisasi 

masyarakat yang dapat menjadi korban hukum itu. 

Hukum dan kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat 

erat, sehingga telaah tentang kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan 

untuk dapat memahami peranan hukum. Kebijakan itu semakin 

dirasakan seiring dengan semakin besarnya peranan pemerintah 

memasuki bidang kehidupan manusia dan semakin kompleksnya 

persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan publik dibuat 

dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan 

                                                        
77   Lester dan Stewart dalam ibid., hlm. 74. 
 
78   Bambang Sunggono, op. cit., hlm. 78. 
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dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan 

dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan 

sekedar apa yang ingin dilakukan.79 Disamping itu, peraturan hukum 

juga berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan 

alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.80 

Hubungan hukum dan kebijakan publik menurut Setiono,81 dapat dilihat 

dalam tiga hal, yaitu. 

a. Pembentukan hukum dan Formulasi kebijakan publik 

Proses pembentukan hukum adalah terbentuknya sebuah peraturan 

perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan 

mengendalikan masyarakat. Kebijakan akan sangat membantu 

memaparkan kandungan yang ada dalam sebuah produk hukum. 

Formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses 

pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dalam fokus 

kajiannya. Apabila kenyataan politik itu dilepas dari proses 

pembuatan kebijakan publik, maka akan menghasilkan sebuah 

kebijakan yang miskin aspek lapangannya. Sebuah kebijakan publik 

yang demikian, akan menemui banyak persoalan dalam hal 

penerapannya. 

b. Implementasi 

Menurut Mazmanian dan Sabatier,82 mempelajari masalah 

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau 

dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang 

terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu 
                                                        
79   Wahab sebagaimana dikutip Joko Widodo, op. cit., hlm. 14. 
 
80   Esmi Warassih, op. cit., hlm. 129-130. 
 
81  Setiono, Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan  Matrikulasi Program Magister (S-2) Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 4-10. 
 
82 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ctk. Pertama, UMM Press, 

Malang, 2008, hlm. 184. 
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menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat 

ataupun peristiwa-peristiwa. 

Penerapan hukum sangat tergantung pada kebijakan publik sebagai 

sarana yang dapat menyukseskan berjalannya penerapan hukum itu 

sendiri. Hal ini disebabkan, pemerintah pada level yang terdekat 

dengan masyarakat setempat akan mampu merumuskan apa-apa saja 

yang harus dilakukan agar penerapan hukum dapat berjalan dengan 

baik. 

c. Evaluasi 

Evaluasi kebijakan publik, menurut Muhadjir,83 merupakan suatu 

proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat 

“membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil 

yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang 

ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat 

hasil (outcomes) atau dampak (impacts), akan tetapi dapat pula untuk 

melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. 

Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat 

apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (guide lines) yang telah 

ditentukan. Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas 

“fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value 

judgement) tertentu. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bank Indonesia 

mengalami perubahan seiring dengan berubahnya pemerintahan yang 

berkuasa. Pada masa Orde Lama diberlakukan Undang-Undang No. 11 

Tahun 1953. Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 ini tidak berlaku lagi pada 

                                                        
83  Joko Widodo, op. cit., hlm. 112. 
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masa Orde Baru,  dengan  diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 

1968. Demikian juga dengan pada masa Reformasi, mengganti Undang-

Undang No. 13 Tahun 1968 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, 

yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. 

Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2004 telah memberikan satu kekebalan terhadap Gubernur 

Bank Indonesia, meskipun melakukan kesalahan dalam menetapkan 

kebijakan sepanjang sejalan dengan tugas dan wewenang serta dilakukan 

dengan itikad baik.84 

Penggunaan kekebalan ini memang rawan disalahgunakan untuk 

menutupi kesalahan dalam pengambilan sebuah kebijakan oleh Dewan 

Gubernur Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam persidangan dengan 

terdakwa mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah dan 

terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Tantowi Pohan, 

sehingga perdebatan masalah kekebalan ini masih sangat terbuka untuk 

dipecahkan karena masih minimnya penelitian yang mengupas masalah ini. 

Beberapa referensi yang digunakan dalam penulisan ini antara lain. 

1. Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum, Maqdir Ismail, 

Navila Idea, Yogyakarta, 2009. 

2. The Importance of Corporate Governance Reforms, Mar’ie Muhammad, 

One-Day Conference The Importance of Corporate Governance, Jakarta 

April 19, 1999. 

3. Reformasi Corporate Governance di Indonesia, Mas Achmad Daniri, 

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 3 Tahun 2005, hlm. 20. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, 

kedudukan Bank Indonesia menjadi independen. Bahkan, independensi ini 

juga dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
                                                        
84  Maqdir Ismail menyebut dengan istilah “kekebalan” terhadap Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 

jo. UU No. 3 Tahun 2004. Lihat dalam Maqdir Ismail, op. cit., hlm. 144. 
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Tahun 1945 Pasal 23D.85 Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

campur tangan dari pemerintah terhadap Bank Indonesia dalam menjalankan 

tugasnya sebagai otoritas moneter. 

Kedudukan Bank Indonesia yang independen ini juga diikuti dengan 

adanya diaturnya satu pasal yang memberikan satu kekebalan terhadap 

Dewan Gubernur meskipun melakukan kesalahan dalam menetapkan 

kebijakan sepanjang sejalan dengan tugas dan wewenang serta dilakukan 

dengan itikad baik. Pasal yang mengatur kekebalan ini adalah Pasal 45 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. 

Inilah yang menjadi permasalahan. Di satu sisi Dewan Gubernur 

mendapatkan satu kekebalan atas kebijakan yang dikeluarkan, namun di sisi 

yang lain Bank Indonesia juga menganut prinsip-prinsip corporate 

governance yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui korelasi antara Pasal 45 Undang-Undang No. 

23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dengan upaya 

mewujudkan good corporate governance dalam Bank Indonesia. Adapun 

sistematika kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

                                                        
85  Pentingnya  independensi Bank Sentral masuk ke dalam konstitusi akan memperkuat 

kedudukan Bank Sentral yang independen. Menurut Lijphart: “A central bank can be made 
particularly strong if its independence is enshrined not just in a central bank charter but in the 
constitution”. Sedangkan menurut Jon Elster, “…they cannot be changed through the ordinary 
legislative process but require a more stringent prosedure”. Lihat dalam Maqdir Ismail, op. 
cit., hlm. 196. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah research, 

pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian 

(research) orang mencari (search) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan 

yang benar (truth, true knowledge), yang dapat dipakai untuk menjawab 

suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah.86 

Menurut pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, terdapat lima tipe 

kajian hukum berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian 

ini akan menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan 

metode kajian, yang diungkapkannya dalam rumus M=f(K), yakni metode 

adalah fungsi konsep. Lima tipe kajian tersebut adalah sebagai berikut.87 

 
1. Tipe kajian Filsafat Hukum yang bertolak dari pandangan bahwa 

hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal.   

2. Tipe kajian Ajaran Hukum Murni yang mengkaji “law as it is 
written in the books”, yang bertolak dari pandangan bahwa 
hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional. 

3. Tipe kajian American Sociological Jurisprudence yang mengkaji 
“law as it is decided by judges through judicial processes”, yang 
bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang 
diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai 
“judge made law”. 

                                                        
86  Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, dalam M. 

Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Ed. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2007, hlm. 1. 

  
87  Soetandyo  Wignyosoebroto, Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi,  dalam  Teguh Prasetyo dan 

Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum 
Sepanjang Zaman, ctk. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 77-79. Lihat juga dalam 
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang 
fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu 
Hukum Nasional Indonesia, ctk. II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 158-159. 
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4. Tipe kajian Sosiologi Hukum yang mengkaji “law as it is in 
society”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah 
pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel 
sosial yang empiris. 

5. Tipe kajian Sosiologi dan/atau Antropologi Hukum yang 
mengkaji “law as it is in (human) actions”, yang bertolak dari 
pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna 
simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar 
mereka. 

 
Tipe kajian Filsafat Hukum, Ajaran Hukum Murni dan tipe kajian 

American Sosiological Jurisprudence dari kelima tipe hukum di atas, sering 

disebut sebagai konsep-konsep normatif. Setiap penelitian yang 

mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian 

normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.88 

Sedangkan tipe kajian Sosiologi Hukum dan Sosiologi dan/atau Antropologi 

Hukum bukan merupakan konsep normatif melainkan sesuatu yang 

normologik. Hukum bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai 

regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam 

pengalaman. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya 

hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan sesuatu doktrin. 

Sehingga, metodenya disebut sebagai metode non-doktrinal. 

Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif dan 

termasuk dalam tipe kajian Filsafat Hukum yang bertolak dari pandangan 

bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati 

dan berlaku universal.  Persoalan yang merupakan conditio sine qua non 

dalam hukum adalah masalah keadilan. Gustav Radbruch secara tepat 

menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.89 Fokus kajian 

hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin 

                                                        
88  Burhan    Ashshofa,  Metode  Penelitian  Hukum, ctk. Keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, 

hlm. 34. 
 
89 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Pertama, ctk. Ke-4, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2008, hlm. 23. 
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hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, 

taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.90 

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai sistematik hukum. 

Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan 

hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah 

pengertian dasar dalam sistem hukum, yang meliputi, masyarakat hukum, 

subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan 

obyek hukum.91 Penelitian ini dilakukan setelah adanya suatu peristiwa 

hukum, yaitu adanya  kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan 

Indonesia (YPPI) sebesar 100 miliar, yang digunakan untuk bantuan hukum 

para mantan pejabat Bank Indonesia, serta untuk pembahasan revisi 

Undang-Undang Bank Indonesia dan pembahasan masalah Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di DPR.  

Suatu peristiwa hukum dapat dipengaruhi oleh tanggung jawab 

(liability) dan fasilitas atau sarana.92 Menurut Purnadi Purbacaraka, terdapat 

tiga kelompok peristiwa hukum, yakni.93 

 
1. Keadaan yang mungkin bersegi. 

a. Alamiah, misalnya siang hari atau malam hari; 
b. Kewajiban, misalnya normal atau abnormal; 
c. Sosial, misalnya keadaan darurat atau keadaan perang. 

2. Kejadian, misalnya kelahiran atau kematian seseorang. 
3. Perilaku atau sikap tindak dalam hukum yang dibedakan. 

a. Perilaku atau sikap tindak dalam hukum, meliputi. 
1) Perilaku atau sikap tindak menurut hukum yang mungkin 

sepihak, jamak pihak, atau serempak. 
2) Perilaku atau sikap tindak melanggar hukum, yaitu. 

a) Perilaku atau sikap tindak melampaui batas kekuasaan 
dalam bidang hukum tata negara (excess de pouvoir); 

                                                        
90 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, lihat dalam Abdulkadir Muhammad, 

Hukum dan Penelitian Hukum, ctk. Ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.  
 
91  Soerjono Soekanto  dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 70. 
 
92   Ibid., hlm. 72. 
 
93   Purnadi Purbacaraka dalam ibid.  
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b) Perilaku atau sikap tindak menyalahgunakan 
kekuasaan di bidang hukum administrasi negara 
(detournement de pouvoir); 

c) Perilaku atau sikap tindak yang merupakan 
penyelewengan perdata (onrechtmatige daad); 

d) Peristiwa pidana yang sebenarnya merupakan 
penyelewengan di bidang tata negara, administrasi 
negara maupun perdata, namun yang ada ancaman 
pidananya (strafbaarfeit). 

b. Perilaku atau sikap tindak lain, misalnya, jual beli dalam 
hukum adat atau “zaakwaarneming” dalam BW. 

 
Pengertian-pengertian tersebut seharusnya terdapat dalam perundang-

undangan. Hal ini disebabkan, karena suatu perundang-undangan lazimnya 

mengatur bidang kehidupan tertentu yang dikaitkan dengan bidang-bidang 

tata hukum tertentu.94 Sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum 

deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di 

tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang 

ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.95 

 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 

perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data 

sekunder.96 Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan 

seterusnya. Ciri-ciri dari data sekunder,  adalah. 97  

                                                        
94   Ibid., hlm. 74. 
 
95   Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 50.  
 
96  Ibid., hlm. 52. Kegunaan data sekunder adalah: a) untuk mencari data awal/informasi; b) untuk 

mendapatkan landasan teori/landasan hukum; c) untuk mendapatkan batasan/definisi/arti suatu 
istilah. Lihat dalam Burhan Ashshofa, op. cit., hlm 103. 

 
97   Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12. 
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1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat 

dipergunakan dengan segera. 

2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh 

peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai 

pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun 

konstruksi data. 

3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. 

 

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bila perlu bahan hukum tersier,98 yang selengkapnya adalah. 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, yang dapat berupa, norma dasar (Pancasila), 

peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, 

peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum 

adat, hukum Islam, yurisprudensi, traktat. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer, misalnya, rancangan peraturan perundangan-

undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, 

dan sebagainya. 

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan 

yang dapat memberi informasi tentang bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada 

dasarnya mencakup.99 

                                                        
98   M. Syamsudin, op. cit., hlm. 151. 
 
99   Soerjono Soekanto  dan Sri Mamudji, op. cit., hlm. 33. 
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a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal 
dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan 
bidang hukum. Misalnya, abstrak perundang-undangan, 
bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, 
indeks majalah hukum, kamus hukum. 

b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar 
bidang hukum. Misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, 
ekonomi, ilmu politik, filsafat daan lain sebagainya, yang oleh 
para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun 
menunjang data penelitiannya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. 

Studi pustaka yang dimaksud dengan cara membaca, mengkaji, dan 

menelaah peraturan perundang-undangan dan buku karya ilmiah serta 

literatur bidang hukum.  

 

D. Teknik Analisis Data 

1. Organisasi Data 

Pada tahap awal, langkah yang dilakukan adalah menata atau 

mengorganisasikan data kualitatif yang ada. Data kualitatif yang berasal 

dari hasil pengumpulan data tersebut diorganisasikan secara rapi, 

sistematis, dan selengkap mungkin. Menurut Purwandari,100 organisasi 

data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk. 

a. Memperoleh kualitas data yang baik; 

b. Mendokumentasikan analisis yang dilakukan; dan 

c. Menyimpan data dan analisis yang berkaitan dengan penyelesaian 

penelitian.  

Organisasi data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh Dewan 

Gubernur Bank Indonesia. Hal ini diatur, yaitu dalam Undang-Undang 

                                                        
100   Purwandari dalam M. Syamsudin, op. cit., hlm. 134. 
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No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, khususnya dalam Pasal 45.  

 

2. Klasifikasi Data 

Setelah dilakukan pengorganisasian data yang diperlukan, 

dilakukan langkah selanjutnya yaitu pengelompokan atau klasifikasi 

data. Data-data yang sudah diorganisir, diklasifikasikan sesuai dengan 

pokok-pokok permasalahnya berdasarkan teori-teori yang akan 

digunakan untuk menganalisis. 

 

3. Analisis Data 

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-

tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada 

formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa 

Hanya saja, pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan 

diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber 

data yang ada.101 Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, 

dan lengkap.102 Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara 

mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. 

Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah 

masuk dalam analisis.  

Metode yang digunakan adalah logika deduksi, yaitu penarikan 

kesimpulan secara deduktif dari premis yang umum (premis mayor) 

kepada premis khusus (premis minor), melalui suatu konstruksi 

silogisme. Silogisme dalam bidang hukum dimulai dari suatu premis 

                                                        
101   Burhan    Ashshofa, op. cit., hlm. 66. 
 
102  Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 127. 
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mayor yang merupakan statement normatif, sehingga silogisme seperti 

itu disebut dengan silogisme logika normatif (norm-logic syllogism).103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
103  Munir Fuady, op. cit. hlm. 26. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hubungan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 

dengan Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Bank 

Indonesia 

Prinsip-prinsip dasar Corporate Governance sifatnya tidak mengikat 

dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki 

pengelolaan perusahaan di negara mereka masing-masing. Penggunaan 

struktur corporate governance pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang 

berlaku. Tarik menarik diantara faktor-faktor yang mempengaruhi, 

menghasilkan struktur corporate governance yang berbeda-beda pada 

perusahaan di berbagai negara.104 Pelaksanaan corporate governance, 

membutuhkan berbagai perangkat, seperti struktur governance (governing 

body and management appointments) diikuti dengan aturan main yang jelas 

(definition of roles and powers serta code of conducts) dalam suatu bentuk 

mekanisme (governance mechanisms) yang dapat dipertanggungjawabkan.105  

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang 

independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 

17 Mei 1999. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia 

mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap 

tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Agar 

independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab, maka Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan 

                                                        
104 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, loc. cit. 
 
105 Akhmad Syakhroza, loc. cit. 
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memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta 

terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat.  

Perbedaan penggunaan struktur corporate governance juga terjadi 

dalam  Bank Indonesia. Struktur corporate governance yang digunakan Bank 

Indonesia yaitu, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas. 

Upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan 

kredibilitas ini, maka dibentuk sebuah lembaga baru, yaitu Badan Supervisi. 

Badan Supervisi dibentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 

Tahun 2004, dengan maksud untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu106 terhadap Bank 

Indonesia. Tujuan pendiriannya adalah untuk memastikan agar Bank 

Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen terjaga dengan baik 

akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitasnya dengan memastikan Bank 

Indonesia menjalankan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (good 

corporate governance).107  

Prinsip-prinsip tata kelola dari Bank Indonesia menurut Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004 meliputi, akuntabilitas, independensi, transparansi, 

dan kredibilitas.  

a. Akuntabilitas 

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dari suatu tugas yang diemban. Meskipun demikian, 

akuntabilitas ini tidak hanya berhubungan dengan tugas yang diemban itu 

saja, tetapi juga termasuk proses di dalam menjalankan mandat tersebut. 

Artinya, akuntabilitas ini sepenuhnya untuk memonitor kinerja 

                                                        
106 Bidang tertentu ini meliputi: 

a. Telaah atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia; 
b. Telaah atas anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia; 
c. Telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter 

dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Lihat dalam Penjelasan Pasal 58A ayat 1 UU No. 3 
Tahun 2004. 

 
107  Sutan Remy Sjahdeini, Kata Pengantar dalam Maqdir Ismail, loc. cit. 
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(performance) dari bank sentral itu sendiri.108 Secara konseptual, bentuk 

akuntabilitas bank sentral tergantung pada bagaimana suatu negara 

mendudukkan lembaga ini. Pada negara yang bank sentralnya tidak 

independen, akuntabilitas bank sentral tergantung pada aturan umum 

kebijakan ekonomi pemerintah yang bersangkutan. Kebijakan lembaga ini 

akan selalu terkait dengan kebijakan pemerintah, sehingga kalau kebijakan 

bank sentral tidak disertai pertanggungjawaban, maka segala tindak 

tanduknya tidak dapat dikontrol oleh masyarakat. 

Bank sentral yang telah menetapkan single objective, maka monitor 

performance atas bank sentral dapat dilakukan dengan mudah, karena jika 

single objective diumumkan, maka pihak lain yang berwenang atau publik 

dapat dengan mudah melakukan kontrol performance bank sentral. 

Namun, menjadi sulit apabila bank sentral menetapkan multiple objective, 

karena harus ditetapkan terlebih dahulu urutan objective yang hendak 

dicapainya. 

Ketentuan Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 

menyebutkan, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan 

secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada 

setiap awal tahun anggaran. Laporan tahunan yang disampaikan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk akuntabilitas, sedangkan 

laporan tahunan kepada Pemerintah merupakan informasi.109 “The 

relationship between the central bank and parliament has to play a major 

role in any evaluation of the democratic accountability of the central bank 

itself”.110 Hubungan antara bank sentral dan parlemen harus memainkan 

                                                        
108 Maqdir  Ismail, op. cit., hlm. 278. 
 
109 Lihat Penjelasan Pasal 58 UU No. 3 Tahun 2004. 
 
110 Sylvester  C.W. Eijffinger and Marco M. Hoeberichts, “Central Bank Accountability and 

Transparency: Theory and Some Evidence”, Discusion Paper 6/00, Economic Research Centre 
of the Deutsche Bundesbank, 2000, p.  4, terdapat dalam  http://www.bundesbank.de/ , 26 Juli 
2009, 15.15 WIB. 
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suatu peran utama didalam evaluasi menyangkut tanggungjawab yang 

demokratis terhadap bank sentral sendiri. 

Akuntabilitas Bank Indonesia, menurut Maqdir Ismail,111 

setidaknya terdapat empat bentuk tanggung jawab, yaitu. 

1) Tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab sosial ini merupakan bentuk tanggung jawab Bank 

Indonesia terhadap masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat 5 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, dimana laporan tahunan dan 

triwulanan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui 

media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita 

Negara. 

2) Tanggung jawab profesional 

Tanggung jawab profesional ini diatur dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004, dimana laporan tahunan dan triwulan wajib 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Pada 

ayat 2, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan triwulanan 

secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerrintah. Laporan tahunan dan 

laporan triwulanan ini digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai bahan penilaian tahunan kinerja Dewan Gubernur dan Bank 

Indonesia. Laporan ini dapat disebut sebagai bentuk 

pertanggungjawaban profesional Bank Indonesia, mengingat 

pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban atas 

kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia. 

3) Tanggung jawab anggaran 

Tanggung jawab anggaran ini diatur dalam Pasal 60 ayat 3 Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004, dimana anggaran kegiatan operasional 

Bank Indonesia dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini alat 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi untuk 
                                                        
111 Maqdir  Ismail, op. cit., hlm. 291. 
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mendapat persetujuan. Sedangkan anggaran untuk kebijakan moneter, 

sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, 

wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Secara khusus ini artinya dilaporkan secara tertutup kepada komisi 

yang membidangi Bank Indonesia dan Perbankan. 

4) Tanggung jawab pidana 

Tanggung jawab pidana dari Dewan Gubernur atau pejabat Bank 

Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 pada hakikatnya 

tidak ada. Namun, hal ini sepanjang mereka mengambil keputusan atau 

kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangannya dengan 

syarat, hal itu dilakukan dengan itikad baik, sehingga mereka tidak 

dapat dihukum. Ketentuan ini merupakan perlindungan hukum 

terhadap Dewan Gubernur Bank Indonesia. Akan tetapi jika ada 

dugaan bahwa Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan tindak 

pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan 

baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari 

presiden. 

Pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tidak memberikan sanksi 

secara hukum terhadap Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sanksi yang 

tersirat dari cara pertanggungjawaban ini adalah sanksi moral dan 

sanksi politik. Sanksi moral akan dijatuhkan masyarakat dengan cara 

tidak memberikan kepercayaan kepada Dewan Gubernur, dan dengan 

cara meragukan itikad baik dari Dewan Gubernur, sehingga 

kredibilitasnya akan hilang. Sedangkan sanksi politik akan berujung 

pada tidak terpilihnya anggota Dewan Gubernur yang hendak 

mencalonkan diri kembali untuk menduduki jabatan tertentu di Bank 

Indonesia.112 

                                                        
112 Ibid., hlm. 306. 
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b. Independensi 

Independensi membutuhkan peraturan dan prinsip yang jelas, 

dengan maksud memastikan batas-batas tindakan bank sentral, terutama 

untuk mendapatkan batas “kontrak optimal” baginya. Sebab hal ini dapat 

melahirkan perbedaan pada independensi instrumen dan tujuan. Hal ini 

disampaikan oleh Lorenzo Bini Smaghi.113 

 
“The granting independence requires that clear rules and 
principles are laid down to define the boundaries of central bank 
action…, in a particular with a view to define the ‘optimal 
contract’ to the central bank. This has led to distinguish between 
‘instrument’ and ‘goal’ independence”. 

  
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 

Tahun 2004 memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga 

negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah 

ataupun pihak lainnya. Selain itu, independensi bahkan diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D. 

Masuknya independensi Bank Indonesia ke dalam konstitusi, akan 

memperkuat kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 

independen. Lijphart mengatakan, “A central bank can be made 

particularly strong if its independence is enshrined not just in a central 

bank charter but in the constitution”.114 Sebagai suatu lembaga negara 

yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam 

merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 

4 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.  

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau 

                                                        
113 Lorenzo Bini Smaghi dalam ibid., hlm. 282. 
 
114 Seperti dikatakan Lijphart, dalam ibid., hlm. 196. 
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mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. 

Miller mengatakan,115 “Target place the independent central bank for the 

purpose of monetary policy specified is policy specified in the long term 

and quit of political pressure and influence short-range”. Artinya, tujuan 

menempatkan bank sentral yang independen dengan maksud agar 

kebijakan moneter yang ditetapkan adalah kebijakan yang ditetapkan 

untuk jangka panjang dan terlepas dari pengaruh dan tekanan politik 

jangka pendek. 

Independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dapat 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut 

untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam 

menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. 

Prinsip-prinsip ini untuk memperjelas batas-batas tindakan dari Bank 

Indonesia. 

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang 

independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan 

Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, 

serta tidak sama dengan Departemen karena kedudukan Bank Indonesia 

berada di luar pemerintahan, dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara  lebih 

efektif dan efisien. Kedudukan ini membawa konsekuensi yuridis logis 

bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau 

membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-

undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Penerbitan 

peraturan ini dapat disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif. 

 

c. Transparansi 

Transparansi atau Keterbukaan (Transparency), merupakan prinsip 

penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (fraud). Makna 
                                                        
115 Geoffrey P Miller, “An Interest-Group Theory of Central Bank Independence”, Journal of 

Legal Studies, vol. XXVII, 433-453, 1998, page 449, terdapat dalam 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=123388 , 26 Juli 2009, 15.35 WIB. 
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transparansi bank sentral adalah116 keterbukaan bank sentral dalam 

melaksanakan kebijakan moneter. Menurut Eijffinger, “Transparency is 

also a very important element of accountability. Whatever other 

arrangements concerning democratic accountability may exist, their scope 

is limited without transparency because information concerning the 

behaviour is crucial for the evaluation of its performance”.117 

Transparansi adalah  suatu unsur sangat penting dari tanggungjawab. 

Pengaturan mengenai tanggungjawab demokratis mungkin ada, namun 

lingkupnya terbatas tanpa adanya transparansi, sebab informasi mengenai 

perilaku adalah penting untuk evaluasi tentang kinerjanya. 

Bank sentral yang transparan dalam mengemukakan program dan 

kebijakan moneter yang diambilnya, semakin mudah bagi pihak luar bank 

sentral untuk memahami dasar keputusan dan pertimbangan kebijakan 

yang diambil oleh lembaga keuangan ini. Dalam negara yang demokratis, 

masyarakat mempunyai hak menuntut pemahaman yang tinggi tentang apa 

yang dilakukan oleh bank sentral, dan wajib diberikan oleh bank sentral 

sendiri.  

Transparansi dalam Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 58 ayat 

6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yaitu Bank Indonesia wajib 

menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media 

massa. Informasi ini memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan 

penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Menurut 

Penjelasan Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, 

penyampaian informasi kepada masyarakat, disamping sebagai cerminan 

asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah 

kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan 

penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar. 

 
                                                        
116 M Dawam Rahardjo dalam Maqdir  Ismail, op. cit., hlm. 307. 
 
117 Sylvester  C.W. Eijffinger, op. cit., p. 2. 
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d. Kredibilitas 

Kredibilitas (credibility) adalah “the ability to have one’s 

statements accepted as factual or one’s professed motives accepted as the 

true ones”.118 Menurut Blinder, yang disebut “dapat dipercaya” 

(credibility) adalah “apa yang diucapkan akan diterima”, meskipun yang 

membuat pernyataan tidak mengikuti peraturan, bahkan mungkin 

sekaligus melakukan penyimpangan. Bank sentral dianggap kredibel bila 

masyarakat percaya lembaga keuangan ini akan melakukan apa yang 

mereka katakan. Jika bank sentral konsisten dengan apa yang dikatakan, 

maka bank sentral akan membangun kredibilitasnya dalam pengertian ini.  

Kredibilitas dari bank sentral tidak dalam keadaan yang stabil atau 

tetap. Kredibilitas ini dapat bertambah maupun berkurang. Alasannya, 

menurut Blinder,119 “…this concept of credibility is not a zero-one 

variable but a continues variable; you can have more credibility or less”. 

Kredibilitas akan diperoleh bank sentral, sepanjang selalu melakukan 

komunikasi atas semua program yang direncanakan. Bank sentral harus 

mampu memberikan pengertian kepada publik bahwa kebijakan moneter 

(monetary policy) yang ditetapkan bisa dipahami publik dan untuk 

kepentingan publik serta dapat diakses dengan mudah. Apabila masyarakat 

tidak paham akan strategi dan tujuan bank sentral, maka kredibilitas 

kebijakan moneter akan berkurang. Keadaan ini akan menyebabkan 

kurangnya efektivitas kebijakan moneter. 

Pentingnya komunikasi yang harus dilakukan bank sentral, 

menunjukkan bahwa kredibilitas sangat erat kaitannya dengan transparansi 

dan akuntabilitas. Transparansi dengan akuntabilitas yang baik dalam tiap 

penetapan kebijakan moneter akan memberikan legitimasi yang tinggi 

kepada bank sentral, serta akan mendatangkan dukungan yang kuat dari 

publik dalam usaha menjaga stabilitas harga.  

                                                        
118 Alan S. Blinder dalam Maqdir Ismail, op. cit., hlm. 318. 
 
119 Ibid., hlm.319. 
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Kredibilitas bank sentral bukanlah sesuatu yang dapat berdiri 

sendiri, hal ini disebabkan kredibilitas sangat dipengaruhi oleh 

transparansi dan akuntabilitas dari bank sentral itu sendiri. Dalam 

masyarakat demokratis, transparansi dengan akuntabilitas yang baik dalam 

tiap penetapan kebijakan moneter akan memberikan legitimasi yang tinggi 

kepada bank sentral, serta mendatangkan dukungan yang kuat dari publik 

dalam usaha menjaga stabilitas harga. Seperti dikatakan Otmar Issing, “In 

a democratic society, a high degree of transparency and accountability in 

monetary policy making reinforces the legitimacy of the central bank and 

consolidates the public support for its price stability mandate”.120 

Demikian halnya dengan Bank Indonesia, kredibilitas ini tidak 

diatur secara khusus dalam undang-undang. Langkah untuk meningkatkan 

kredibilitas adalah dengan meningkatkan pula prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas dan independensi dari Bank Indonesia itu sendiri. Menurut 

Laurence H. Meyer, “Transparency can also contribute to policy 

effectiveness as well as to accountability”.121 Transparansi itu dapat 

memberikan kontribusi penting bagi terciptanya kebijakan yang efektif 

sebagai bentuk dari sikap yang bertanggung jawab. Sehingga, sesuai 

dengan pendapatnya Blinder, semakin baik pengelolaan Bank Indonesia 

melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan independensi, 

dengan sendirinya akan berdampak pula meningkatnya kredibilitas dari 

Bank Indonesia. Sebaliknya, apabila pengelolaan Bank Indonesia tidak 

mengindahkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan independensi 

dengan baik, maka kredibilitas dari Bank Indonesia juga akan turun. 

 

                                                        
120 Otmar Issing, “The Euro Area and The Single Monetary Policy”, Working Paper Number 44, 

Oesterreichische Nationalbank, 2001, page 12, terdapat dalam 
http://ideas.repec.org/p/onb/oenbwp/44.html , 26 Juli 2009, 15.30 WIB. 

 
121 Laurence   H. Meyer, “Comparative Central Banking and the Politics of Monetary Policy”, 

Speech At the National Association for Business Economics Seminar on Monetary Policy and 
the Markets, Washington D.C., May 21, 2001, page 8, terdapat dalam 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2001/200105212/default.htm , 26 Juli 2009, 
15.45 WIB. 
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Pembentukan Badan Supervisi merupakan bagian dari upaya 

meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank 

Indonesia. Badan Supervisi ini dibentuk untuk membantu Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap 

Bank Indonesia. Namun, Badan Supervisi ini tidak dapat melakukan penilaian 

terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan. Selain 

itu, Badan Supervisi juga tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan 

dibidang sistem pembayaran, pengaturan, dan pengawasan bank serta bidang-

bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. 

Tugasnya adalah sebatas melakukan penelaahan terhadap berbagai laporan 

keuangan Bank Indonesia. Dengan demikian, tugas dan wewenangnya masih 

jauh daripada tugas dan wewenang yang dipunyai oleh suatu supervisor board 

dari bank-bank sentral yang independen di kebanyakan negara. 

Pertanggungjawaban pidana dari Dewan Gubernur atau pejabat Bank 

Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 pada hakikatnya tidak ada. 

Pertanggungjawaban ini tidak memberikan sanksi secara hukum terhadap 

Dewan Gubernur Bank Indonesia.122 Hal ini disebabkan, dalam Pasal 45 

tersebut terdapat unsur kekebalan yang dimiliki oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia atas kebijakan yang dikeluarkannya. Tidak adanya sanksi hukum 

bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia, berimplikasi terhadap besarnya 

kemungkinan adanya penyimpangan tugas dan wewenang dari Dewan 

Gubernur Bank Indonesia. Apalagi juga didukung dengan sulitnya 

menentukan batasan mengenai itikad baik.  

Sulitnya menentukan ukuran dari itikad baik, memberi ruang gerak 

Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan discretion dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kekuasaan diskresi (discretionary 

power) merupakan bagian dari power seduction, sudut yang menggoda dari 

kekuasaan. Discretionary power adalah suatu jenis kekuasaan untuk 

                                                        
122 Loc. cit. 
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menggunakan kewenangan berdasarkan kreativitas pejabat yang bersangkutan. 

Kekuasaan itu diberikan oleh undang-undang dengan maksud agar jabatan 

yang disandang dapat dijalankan sebagaimana mestinya. 

Dalam konstelasi itulah jabatan rawan untuk diselewengkan. 

Bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan publik, dalam 

kekuasaan dengan mudah diselipkan pula niat untuk menarik keuntungan 

pribadi atau kelompok. Agar terhindar dari jerat hukum, tidak jarang 

dilakukan transformasi modus operandi, termasuk dengan cara menebar 

jaringan pertanggungjawaban (distribution of responsibility), sehingga 

tersusun semacam kleptokrasi, yaitu birokrasi yang korup.123 Keadaan inilah 

yang menurut Kwik Kian Gie,124  menyebabkan Pasal 45 Undang-Undang No. 

23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 memberikan peluang 

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk berkilah, berkelit, dan 

“berpokrol bambu”.  

Sempitnya tugas dan wewenang dari Badan Supervisi juga mendorong 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang Dewan Gubernur Bank Indoneisa. Tugas dan wewenang yang 

sangat sempit dari Badan Supervisi Bank Indonesia tersebut sudah barang 

tentu jauh dari memadai apabila badan tersebut diinginkan untuk memastikan 

Bank Indonesia selalu berada dalam koridor good corporate governance 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.125 

 

B. Penggunaan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 

Sebagai Alasan Pembenar Perbuatan Melawan Hukum Oleh Dewan 

Gubernur Bank Indonesia 

1. Payung Hukum dari Kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia 

                                                        
123 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam 

Kriminologi, op. cit., hlm. 47. 
 
124 Kwik Kian Gie, loc. cit. 
 
125 Sutan Remy Sjahdeini dalam Maqdir Ismail, loc. cit.  
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Seiring dengan pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank 

Indonesia yang  mengalami perubahan signifikan, membuat peran dari 

Bank Indonesia menjadi sangat besar. Pada masa setelah kemerdekaan, 

berdasarkan  Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia, 

kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter yang terdiri dari 

Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. 

Hal ini berarti, tugas dari Direksi Bank Indonesia adalah 

menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Moneter. Akibatnya, memungkinkan pemerintah menempatkan 

Bank Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah. 

Berbeda pada masa setelah kemerdekaan, pada masa Orde Baru, setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia, 

tugas dari Dewan Moneter hanyalah sebatas membantu pemerintah dalam 

merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. 

Sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen 

dimulai ketika sebuah undang-undang baru yang menggantikan Undang-

Undang No. 13 Tahun 1968, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, 

yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Sebagai suatu lembaga negara 

yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam 

merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tidak 

dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank 

Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi 

dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan 

yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan 

peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan 

efisien. 

Dengan posisi yang demikian, maka kedudukan dari Bank 

Indonesia menjadi sangat penting dan kuat. Hal ini berimplikasi pada 
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kuatnya kedudukan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, karena tugas 

dan wewenang Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur. 

Pengambilan keputusan untuk menetapkan sebuah kebijakan dilakukan 

Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur 

merupakan suatu forum pengambilan keputusan tertinggi. Rapat Dewan 

Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-

kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang 

bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan yang dilakukan 

dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi 

mufakat. Namun apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan 

keputusan akhir. 

Kedudukan Dewan Gubernur atas keputusan atau kebijakan yang 

diambil melalui Rapat Dewan Gubernur ini sangat kuat. Hal ini 

disebabkan adanya satu pasal yang memberikan satu kekebalan126 atas 

kebijakan yang diambil oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, yaitu Pasal 

45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2004. Kebijakan yang diambil oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, 

menurut Agus Santoso,127  adalah sebatas kebijakan yang bukan 

merupakan tindak pidana. Sehingga, kebijakan yang terindikasi tindak 

pidana maka tetap dapat diproses secara hukum.  

Namun, penggunaan kekebalan ini memang rawan disalahgunakan 

untuk menghilangkan kesalahan dalam pengambilan sebuah kebijakan 

oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal ini misalnya, dapat dilihat 

dalam persidangan dengan terdakwa mantan Gubernur Bank Indonesia, 

Burhanudin Abdullah dan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank 

                                                        
126 Istilah  kekebalan dipinjam dari istilah yang digunakan Maqdir Ismail untuk menyebut Pasal 45      

UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004. 
 
127 Disampaikan  oleh Agus Santoso, loc. cit.  
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Indonesia, Aulia Tantowi Pohan. Penggunaan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 

1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 oleh para mantan pejabat Dewan Gubernur 

Bank Indonesia yang didakwa telah melakukan kebijakan yang telah 

merugikan negara, bertujuan agar kebijakan yang telah mereka keluarkan 

supaya dianggap sebagai sebuah kebijakan yang benar. Hal ini berarti, 

mereka ingin menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah dilakukan 

dengan itikad baik.  

Kebijakan yang diambil oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, 

menurut Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004, telah 

disyaratkan harus berdasarkan itikad baik. Itikad baik ini menurut 

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, yaitu apabila. 

a. Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, 

keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang 

berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme; 

b. Dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif; 

c. Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang 

diambil ternyata tidak tepat; 

d. Dilengkapi dengan sistem pemantauan. 

Penggunaan itikad baik sebagai syarat dari kebijakan Dewan 

Gubernur Bank Indonesia, menurut Kwik Kian Gie, sangat sulit untuk 

dilakukan. Hal ini disebabkan, betapa sulitnya menentukan dengan pasti 

apa “itikad baik” itu.128 Sulitnya menemukan ukuran dari itikad baik, pada 

akhirnya membutuhkan discretion129 dari pejabat Dewan Gubernur Bank 

                                                        
128   Kwik Kian Gie, loc. cit. 
 
129 Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara terdapat istilah Fries Ermessen atau Asas     

Discretion, yaitu kebebasan bertindak dari para pejabat dengan syarat-syarat. 
a. Masalah perlu segera diatur; 
b. Masalah tersebut belum ada aturannya; 
c. Harus berpedoman pada peraturan yang ada; 
d. Untuk menyelesaikan masalah dengan positif. 
Fries Ermessen kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang tidak benar (kebebasan bertindak 
dengan tujuan negatif), yaitu dalam bentuk: 
a. Detournement de pouvoir, yaitu penyalahgunaan hal/wewenang; 
b. Onrechtmatige overheids daad, yaitu perbuatan melawan hukum dari penguasa. 
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Indonesia. Dalam kekuasaan terdapat sudut yang menggoda (power 

seduction),130 yakni kekuasaan diskresi (discretionary power), suatu jenis 

kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreativitas 

pejabat yang bersangkutan. 

Kebijakan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai aliran 

dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar 100 

miliar, yang digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat Bank 

Indonesia, serta untuk pembahasan revisi Undang-Undang Bank Indonesia 

dan pembahasan masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di 

DPR, merupakan salah satu bentuk discretion dari Dewan Gubernur Bank 

Indonesia. Setelah kebijakan ini berjalan, ternyata ditemukan 

penyelewengan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. 

Reaksi terhadap penyelewengan ini, maka Dewan Gubernur Bank 

Indonesia menggunakan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 

Tahun 2004 sebagai alat atau sarana untuk pembenaran terhadap kebijakan 

yang telah diambil.  

Dalam persidangan dengan terdakwa Aulia Tantowi Pohan, mantan 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Otto C Kaligis,131  pengacara terdakwa, 

menganggap kliennya tidak bisa dihukum karena hanya melakukan 

tindakan dalam tataran kebijakan. Kaligis mendasarkan pendapatnya pada 

ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan pejabat Bank 

Indonesia tidak bisa dipidana atas kebijakan yang dikeluarkan. 

                                                                                                                                                        
Lihat dalam Aminah, Bahan Kuliah: Hukum dan Otonomi Daerah, Program Studi Magister 
Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008. 
 

130 Lihat  dalam Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori 
Baru dalam Kriminologi, YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian), Jakarta, 
2009, hlm. 46. 

 
131 http://www.surya.co.id/2009/01/30/pengacara-aulia-pohan-kebijakan-tidak-bisa-dihukum/,   

loc. cit. 
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Disebabkan, kebijakan tak bisa dipidanakan dan berada dalam domain 

hukum administrasi.132  

Persoalan untuk menilai apakah ada unsur “penyalahgunaan 

wewenang” adalah yang paling pokok dicari, pertama-tama yang harus 

dikaji apakah ada landasan hukum yang dilanggar (aturan hukum yang 

dilanggar), yang merupakan suatu konsekuensi dianutnya asas legalitas. 

Selanjutnya, bagaimana kalau tidak ada aturan hukum yang mendasari, hal 

ini merupakan wilayah kebebasan untuk melakukan kebijakan (Fries 

Ermessen/discretionary power). Pelaksanaan “Fries Ermessen” dibatasi 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur).133 Apakah sama antara unsur “penyalahgunaan 

wewenang” dengan unsur “melawan hukum”? Unsur “melawan hukum” 

merupakan “genus”nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” 

adalah “species”nya.134 

Hal ini sesuai dengan pendapat Purnadi Purbacaraka, yang 

membedakan perilaku atau sikap tindak melanggar hukum menjadi empat, 

yaitu.135 

a. Perilaku atau sikap tindak melampaui batas kekuasaan dalam bidang 

hukum tata negara (excess de pouvoir); 

b. Perilaku atau sikap tindak menyalahgunakan kekuasaan di bidang 

hukum administrasi negara (detournement de pouvoir); 

c. Perilaku atau sikap tindak yang merupakan penyelewengan perdata 

(onrechtmatige daad); 

                                                        
132 Forum Keadilan No. 41/09-15 Februari 2009, hlm. 30. Perkembangan antara hukum 

administrasi negara dan hukum pidana memasuki “gray area” dengan segala teknikalitas 
dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan debatebelitas di kalangan ahli 
hukum pidana. Keputusan pejabat negara baik dalam rangka “beleid” maupun “diskresi” 
menjadi ajang kajian akademis untuk dijadikan alasan penolakan maupun justifikasi 
pemidanaan dalam area hukum pidana. Lihat dalam Nur Basuki Minarno, op. cit., hlm. 15. 

 
133 Ibid., hlm. 17. 
 
134 Ibid., hlm. 16. 
 
135 Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto  dan Sri Mamudji, loc. cit. 
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d. Peristiwa pidana yang sebenarnya merupakan penyelewengan di 

bidang tata negara, administrasi negara maupun perdata, namun yang 

ada ancaman pidananya (strafbaarfeit). 

Berdasarkan teori Purnadi Purbacaraka, maka kebijakan yang diambil 

dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia 

(YPPI) sebesar 100 miliar termasuk ke dalam peristiwa pidana yang 

sebenarnya merupakan penyelewengan di bidang tata negara, administrasi 

negara maupun perdata, namun yang ada ancaman pidananya 

(strafbaarfeit), yaitu tindak pidana korupsi. Sehingga, perbuatan ini 

memenuhi unsur “penyalahgunaan wewenang”, bukan “fries ermessen”. 

Pengertian strafbaarfeit adalah suatu perbuatan manusia yang 

memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah 

melakukan perbuatan itu. Dalam kasus ini, suatu perbuatan manusia yang 

memenuhi perumusan delik dilakukan oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia. Sedangkan bersifat melawan hukum, adanya kebijakan yang 

diambil Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menimbulkan kerugian 

terhadap keuangan negara. Unsur bersalah ditunjukkan adanya 

kesengajaan atau kealpaan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam 

mengambil kebijakan. Dipenuhinya ketiga unsur dari strafbaarfeit, 

menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diambil juga tidak memenuhi 

syarat pertama dari itikad baik,136 yaitu dilakukan dengan maksud tidak 

mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan 

atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Pemakaian Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 

2004 oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia atas kebijakan yang telah 

diambil, disebabkan Dewan Gubernur Bank Indonesia merasa bahwa pasal 

tersebut merupakan payung hukum atas segala kebijakan yang diambilnya. 

                                                        
136 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, 

menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkai I (sengaja sebagai maksud atau opzet met 
oogmerk). Lihat dalam Nur Basuki Minarno, op. cit., hlm. 27. 
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Namun, pemakaian semacam ini tanpa memperhatikan apakah kebijakan 

yang diambil itu sudah memenuhi unsur-unsur itikad baik seperti yang 

dipersyaratkan atau belum. Sehingga, dalam keadaan tertentu137  

keberadaan pasal ini memang sengaja digunakan Dewan Gubernur Bank 

Indonesia sebagai alasan pembenar atas kebijakan yang telah diambilnya, 

sekalipun belum tentu dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. 

Mereka berpendapat apabila penggunaan pasal ini sebagai alasan 

pembenar dapat diterima oleh Majelis Hakim,138 maka kebijakan yang 

telah diambil merupakan kebijakan yang patut dan benar, sehingga dapat 

membebaskan mereka dari unsur sifat melawan hukumnya. 

Penggunaan semacam ini, apabila ditinjau dari teori Lon L. Fuller, 

yaitu principles of legality, maka bertentangan dengan prinsip yang 

kedelapan yaitu, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan 

dengan pelaksanaannya sehari-hari, sebagai persyaratan moral hukum 

internal (inner morality of law). Berpijak dari teori Lon L. Fuller, 

menunjukkan bahwa Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 

2004 adalah sebuah peraturan yang jelek. Bahkan Fuller secara ekstrem 

pernah mengatakan, kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian 

itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu 

yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali. Sedangkan dari 

sudut syarat moral hukum eksternal (external morality of law), masuknya 

                                                        
137 Bandingkan  menurut  Nitibaskara, keadaan semacam ini menjadikan setiap hal yang berkaitan 

dengan hukum seakan-akan dapat dicarikan pembenarannya, meskipun untuk hal-hal yang 
sesungguhnya kurang masuk akal. Keadaan ini, bagi orang-orang yang menguasai hukum dan 
teknik hukum yang tinggi tetapi memiliki kecenderungan senang berkolaborasi dengan pihak 
yang melakukan kejahatan, maka baginya hukum sewaktu-waktu dapat berubah sebagai alat 
kejahatan (law as a tool of crime). Lihat dalam Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika 
Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban, 
Jakarta, 2001, hlm. 3. 

 
138 Dalam  sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan terdakwa 

mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah, Majelis Hakim menyebutkan bahwa 
kebijakan yang diambil oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dipandang sebagai 
persekongkolan dan menjadi alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Lihat dalam 
Forum Keadilan No. 41/09-15 Februari 2009, loc. cit. 
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unsur “kekebalan” menunjukan pasal ini bukan merupakan hukum yang  

adil, karena mengandung diskriminasi hukum. 

 

2. Perumusan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 

ditinjau dari Teori Kebijakan Publik 

Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner,139 yaitu dengan 

digunakannya disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan 

berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. 

Berbagai aspek dari hukum yang akan diketahui, dapat dijelaskan dengan 

baik dengan memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti 

politik, anthropologi, ekonomi dan lain-lain. Policy science misalnya, 

dapat membantu untuk memperlihatkan bagaimana latar belakang atau 

dasar-dasar pemikiran dan bagaimana pencapaian tujuan-tujuan yang telah 

dipilih dan ditetapkan, yang tertuang di dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Apabila pilihan-pilihan telah ditentukan, maka pilihan-pilihan 

itulah yang akan diterjemahkan ke dalam kenyataan sosial melalui hukum. 

Melalui hukum, tujuan-tujuan yang dipilih dan ditentukan itu hendak 

diwujudkan, sehingga semakin penting peranan hukum sebagai sarana 

untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan publik.140 

Kebijakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Tujuan adalah 

akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari.141 Setiap 

kebijakan biasanya bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan lebih 

banyak dan mencegah timbulnya keburukan-keburukan atau kerugian-

kerugian semaksimal mungkin. 

Sebuah kebijakan publik yang telah disahkan oleh lembaga yang 

berwenang, sebelum diimplementasikan serta dievaluasi hasil-hasil 

                                                        
139 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, op. cit., hlm. 7. 
 
140 Bambang Sunggono, op. cit., hlm. 6. 
 
141 Joko Widodo, op. cit., hlm. 71. 
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implementasinya, maka kebijakan publik tersebut diberi bentuk hukum 

dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum 

memberikan legitimasi bagi kebijakan (law effectively legitimates 

policy).142 Legitimasi bagi kebijakan ini memberikan dampak kebijakan itu 

dapat dipaksakan berlakunya (pelaksanaannya) dan bersifat mengikat bagi 

orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. 

Perumusan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 

2004 merupakan salah satu kebijakan yang telah memperoleh legitimasi 

dari hukum. Penggunaan pasal ini sebagai alasan pembenar merupakan 

penyelewengan terhadap tujuan143 yang hendak dicapai dalam perumusan 

kebijakan, yaitu perumusan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 

Tahun 2004. Tujuan  yang hendak dicapai dalam perumusan Pasal 45 UU 

No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 adalah supaya kebijakan 

yang diambil oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia itu mendapatkan 

semacam perlindungan hukum sepanjang dilakukan dalam koridor tugas 

dan wewenangnya dan dilakukan dengan itikad baik.  

Namun, yang menjadi permasalahan adalah Pasal 45 UU No. 23 

Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 digunakan Dewan Gubernur Bank 

Indonesia untuk melindungi setiap kebijakan yang telah diambil. Pangkal 

dari permasalahan ini adalah Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 

3 Tahun 2004, sehingga dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai 

taraf perumusan kebijakan (policy formulation) dari pasal tersebut.  

Perumusan kebijakan (policy formulation), yaitu merupakan 

tahapan pengusulan perumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan 

usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok 

kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. 

Analisis terhadap suatu kebijakan kerap menggunakan alat-alat konseptual 

                                                        
142 Bambang Sunggono, op. cit., hlm. 53.  
 
143 Menurut    Anderson, salah satu elemen yang terkandung dalam kebijakan publik adalah 

kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. Lihat dalam Joko 
Widodo, loc. cit. 
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(conceptual tools) tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pekerjaan 

dalam memahami dan memvisualisasikan realita kebijakan publik yang 

kompleks. Alat konseptual yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi 

keperluan analisis adalah yang berupa model-model atau tipologi-tipologi 

tertentu. Diantara model-model atau tipologi-tipologi yang ada, yang akan 

dipakai untuk menganalisis adalah model elit. 

Penggunaan analisis dengan model elit ini, berpijak dari Pasal 45 

UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004, yang menurut istilah 

yang digunakan Maqdir Ismail, mengandung suatu kekebalan yang 

dimiliki oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. “Kekebalan” yang dalam 

pasal ini menunjukkan adanya suatu keistimewaan tersendiri bagi Dewan 

Gubernur Bank Indonesia. Keistimewaan di depan hukum merupakan 

suatu diskriminasi144 tersendiri, sehingga keberadaan Dewan Gubernur 

Bank Indonesia seakan-akan mempunyai klas tersendiri dalam masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan teori elit yang dikemukakan oleh Dye,145 yakni 

masyarakat itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang jumlahnya 

sedikit dan berkuasa, dan mereka yang jumlahnya banyak namun tidak 

mempunyai kekuasaan. Mereka yang jumlahnya sedikit itulah yang 

sebetulnya merupakan pihak yang mendistribusikan nilai-nilai bagi 

masyarakat, sedangkan massa tidaklah menetapkan kebijakan publik. 

Pendapat Dye ini sesuai dengan konsep instrumentalism yang 

dikemukakan Miliband,146 yang menyebutkan bahwa negara bukanlah 

                                                        
144 Diskriminasi  menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan perlakuan yang tidak adil.  Lihat 

dalam Novianto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV Bringin, Solo, tt, hlm 146. 
 
145 Lihat dalam Dye dalam Solichin Abdul Wahab, op. cit., hlm. 93-94. 
 
146 Ibid., hlm. 91. Hal ini dilandasi oleh tiga alasan, yaitu: 

a. Ada kesamaan latar belakang sosial antara golongan borjuis dan anggota-anggota elit 
negara, yakni mereka yang menduduki jabatan-jabatan senior dalam pemerintahan; 

b. Adanya kekuasaan/kekuatan yang dimiliki oleh golongan borjuis yang memungkinkan 
mereka untuk bertindak sebagai kelompok penekan, melalui kontak-kontak dan jaringan 
hubungan pribadi yang dibangunnya serta melalui asosiasi-asosiasi bisnis dan industri yang 
dikuasainya; 

c. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh negara berkenaan dengan usahanya 
mempertahankan eksistensinya lewat proses pemupukan modal. 
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sebuah badan yang netral, melainkan sebuah instrumen untuk dominasi 

klas. Dalam masyarakat kapitalis, negara pada hakikatnya merupakan 

instrumen bagi golongan borjuis (baca: elit) untuk mengokohkan 

dominasinya (secara sosial, ekonomi, dan politik) dalam masyarakat.  

Perumusan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 

2004 yang mengandung unsur kekebalan menunjukkan bahwa proses 

perumusannya terdapat golongan elit, yaitu pemerintah dalam hal ini Bank 

Indonesia khususnya Dewan Gubernur, yang berperan sebagai kelompok 

penekan. Kelompok penekan147 ini sangat berperan dalam memasukkan 

unsur “kekebalan” dalam pasal ini. Menurut teori elit, sebagian besar 

rakyat pada hakikatnya merupakan pihak yang apatis (apathetic) dan buta 

informasi (ill informed) mengenai kebijakan publik, sehingga dengan 

demikian para elit penguasalah (governing elite) yang sesungguhnya 

mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum yang menyangkut masalah-

masalah kebijakan. Kebijakan publik tidaklah mencerminkan tuntutan-

tuntutan rakyat, melainkan lebih mencerminkan upaya golongan elit untuk 

melestarikan nilai-nilai mereka. 

Dimasukkannya unsur kekebalan ini, dimaksudkan agar kelompok 

penekan, dalam hal ini Dewan Gubernur Bank Indonesia, dapat 

melaksanakan tugasnya dengan dilindungi rasa aman. Artinya, segala 

kebijakan yang diambilnya mendapat perlindungan hukum. Sekalipun 

kebijakan yang mendapatkan perlindungan hukum hanya sebatas yang 

berdasarkan itikad baik, namun demikian kebijakan yang terindikasi 

pidanapun masih juga menggunakan pasal ini untuk membebaskan mereka 

dari perbuatan melawan hukum.  

                                                        
147 Keberadaan  kelompok  penekan  ini  merupakan  salah  satu  faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan, yang secara rinci sebagai berikut: 
a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar; 
b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme); 
c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi; 
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar; 
e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 
Kelompok penekan ini termasuk ke dalam pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Lihat dalam M. 
Irfan Islamy, op. cit., hlm. 25-26. 
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Batasan mengenai itikad baik juga sangat sulit untuk ditentukan. 

Hal ini seperti dikatakan oleh Kwik Kian Gie, bahwa pasal ini 

memberikan peluang kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk 

berkilah, berkelit, dan “berpokrol bambu”. Hal ini disebabkan, betapa 

sulitnya menentukan dengan pasti apa “itikad baik” itu. Keadaan ini 

menyebabkan Dewan Gubernur dapat dengan leluasa melakukan fries 

ermessen atau discretion dalam menafsirkan itikad baik itu.  Menurut Peter 

Mahmud Marzuki,148 kadang-kadang pembuat undang-undang membuat 

rumusan dengan menggunakan kata-kata yang mempunyai pengertian 

terbuka, seperti ‘dengan sengaja’, ‘itikad baik’, ‘kelayakan’, ‘asas-asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang pantas’ dan lain-lain. Makna kata-

kata tersebut harus diberikan oleh hakim. Tidak jarang kata-kata yang 

sama dimaknai secara berbeda bahkan bertentangan oleh dua pengadilan 

yang berbeda. Sehingga, yang perlu diwaspadai dalam implementasi 

kebijakan publik adalah peran dari golongan elit,149 utamanya terhadap 

segala upaya mereka (secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan) 

untuk mencegah atau mengatasi timbulnya hambatan-hambatan atau 

menetralisasikan penjegalan-penjegalan tertentu saat implementasi 

kebijakan itu dilaksanakan.  

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, peran 

golongan elit tidak dapat diabaikan.150 Peran golongan elit dalam kaitan ini 

jelas terlihat dalam perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Di 

negara-negara ini, keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik tidak 

jarang bersumber pada perilaku golongan elit yang berkuasa. Keaktifan 

golongan elit sebenarnya menunjukkan betapa kecilnya pengaruh massa 

(rakyat). Golongan elit yang lebih banyak mempengaruhi rakyat, jika 

dibandingkan dengan rakyat yang mempengaruhi golongan elit. Elitisme 

                                                        
148 Peter Mahmud Marzuki, op. cit., hlm. 154. 
 
149 Solichin Abdul Wahab, op. cit., hlm. 95.  
 
150 Bambang Sunggono, op. cit., hlm. 71. 
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mempunyai arti bahwa kebijakan negara tidak begitu banyak 

mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit.151 Hal ini 

menyebabkan perubahan dan pembaruan terhadap kebijakan negara 

berjalan lambat dan ditentukan oleh penafsiran kembali nilai-nilai elit-elit 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
151 M. Irfan Islamy, op. cit., hlm. 41. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Adanya unsur kekebalan yang dimiliki oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia atas kebijakan yang dikeluarkan, seperti tercantum dalam Pasal 

45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2004, membuat pelaksanaan prinsip-prinsip corporate governance yang 

dianut Bank Indonesia menjadi terhambat. Hal ini disebabkan, pasal ini 

sendiri termasuk ke dalam prinsip akuntabilitas, yaitu dalam lingkup 

tanggung jawab pidana, namun tidak ada sanksi secara hukum  terhadap 

Dewan Gubernur Bank Indonesia. Apabila dalam tanggung jawab pidana 

ada unsur kekebalan, maka dengan sendirinya pelaksanaan prinsip 

akuntabilitas tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Struktur corporate 

governance yang digunakan Bank Indonesia yaitu, akuntabilitas, 

independensi, transparansi, dan kredibilitas. Upaya meningkatkan 

akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas ini, maka 

dibentuk sebuah lembaga baru, yaitu Badan Supervisi. Tujuan 

pendiriannya adalah untuk memastikan agar Bank Indonesia sebagai suatu 

bank sentral yang independen terjaga dengan baik akuntabilitas, 

transparansi, dan kredibilitasnya dengan memastikan Bank Indonesia 

menjalankan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (good 

corporate governance). Namun, Badan Supervisi ini tidak melakukan 

penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil 

keputusan. Selain itu, Badan Supervisi juga tidak ikut memberikan 

penilaian terhadap kebijakan dibidang sistem pembayaran, pengaturan, dan 

pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan 

pelaksanaan kebijakan moneter. Tugas dan wewenang yang sangat sempit 

dari Badan Supervisi Bank Indonesia tersebut sudah barang tentu jauh dari 

memadai apabila badan tersebut diinginkan untuk memastikan Bank 
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Indonesia selalu berada dalam koridor good corporate governance dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya.  

2. Pemakaian Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 

oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai alasan pembenar atas 

kebijakan yang telah diambil disebabkan pasal tersebut mengandung unsur 

kekebalan, sehingga Dewan Gubernur Bank Indonesia merasa bahwa pasal 

tersebut merupakan payung hukum atas segala kebijakan yang diambilnya. 

Namun, pemakaian ini tanpa memperhatikan apakah kebijakan yang 

diambil itu sudah memenuhi unsur-unsur itikad baik seperti yang 

dipersyaratkan atau belum. Sehingga, dalam keadaan tertentu keberadaan 

pasal ini memang sengaja digunakan Dewan Gubernur Bank Indonesia 

sebagai alasan pembenar atas kebijakan yang telah diambilnya, sekalipun 

belum tentu dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Apabila 

penggunaan sebagai alasan pembenar ini dapat diterima oleh Majelis 

Hakim, maka kebijakan yang telah diambil merupakan kebijakan yang 

patut dan benar, sehingga dapat membebaskan mereka dari unsur sifat 

melawan hukumnya. Perumusan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU 

No. 3 Tahun 2004 yang mengandung unsur kekebalan bagi Dewan 

Gubernur Bank Indonesia merupakan perumusan kebijakan dengan model 

elit, dimana dalam proses perumusannya terdapat golongan elit, yaitu 

pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia khususnya Dewan Gubernur, 

yang berperan sebagai kelompok penekan. “Kekebalan” dalam pasal ini 

menunjukkan adanya suatu keistimewaan tersendiri bagi Dewan Gubernur 

Bank Indonesia. Keistimewaan di depan hukum merupakan suatu 

diskriminasi tersendiri, sehingga keberadaan Dewan Gubernur Bank 

Indonesia seakan-akan mempunyai klas tersendiri dalam masyarakat. 

Sehingga, masyarakat itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang 

jumlahnya sedikit dan berkuasa, dan mereka yang jumlahnya banyak 

namun tidak mempunyai kekuasaan. Mereka yang jumlahnya sedikit itulah 

yang sebetulnya merupakan pihak yang mendistribusikan nilai-nilai bagi 

masyarakat, sedangkan massa tidaklah menetapkan kebijakan publik. 
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Dimasukkannya unsur kekebalan ini, dimaksudkan agar kelompok 

penekan, dalam hal ini Dewan Gubernur Bank Indonesia, dapat 

melaksanakan tugasnya dengan dilindungi rasa aman. Artinya, segala 

kebijakan yang diambilnya mendapat perlindungan hukum. Kebijakan 

publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap sebagai the result of the 

preferences and values of governing elite (cerminan dari 

preferensi/kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elit yang  berkuasa).  

 

B. Implikasi 

1. Kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh Dewan 

Gubernur Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

menjadi terbuka dengan adanya unsur kekebalan dalam Pasal 45 Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Hal 

ini mengakibatkan prinsip-prinsip corporate governance dalam Bank  

Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.  

2. Adanya suatu perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia, 

membuat pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dewan Gubernur 

berpotensi terjadi penyelewengan. Hal ini disebabkan pasal ini dianggap 

sebagai perlindungan hukum terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

 

C.  Saran 

1. Diadakan revisi terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, 

sehingga mencabut unsur kekebalan terhadap Dewan Gubernur Bank 

Indonesia yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Selain itu juga diadakan revisi terhadap Badan Supervisi, 

sehingga tugas dan wewenangnya dapat lebih diperluas. Dicabutnya unsur 

kekebalan ini dimaksudkan agar tanggung jawab pidana dari Dewan 

Gubernur Bank Indonesia dapat diwujudkan maka prinsip akuntabilitas 

dapat dilaksanakan. Diperluasnya tugas dan wewenang Badan Supervisi 

diharapkan Bank Indonesia akan dapat menjaga akuntabilitas, 
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independensi, transparansi, dan kredibilitasnya, sehingga tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam Bank Indonesia 

dapat tercapai. 

2. Perumusan kebijakan sebaiknya tidak dengan mempergunakan model elit, 

karena hanyalah merupakan cerminan kehendak dari elit yang berkuasa, 

sehingga keterlibatan publik kurang diperhatikan. Model yang layak 

digunakan adalah model rasional. Pembuatan keputusan yang rasional 

pada hakikatnya mencakup pemilihan alternatif terbaik yang akan 

memaksimalkan tingkat kepuasan nilai-nilai pembuatan keputusan. Hal ini 

disebabkan, kebijakan yang rasional adalah suatu kebijakan yang sangat 

efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang 

dikorbankannya adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan 

alternatif-alternatif yang lain. 
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