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DIRECTOR'S  LETTER 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Shalom,  

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya,  

Salam kebajikan bagi kita semua 

 

Puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan  

segala berkat, anugerah, dan perlindungan-nya kepada kita semua. 

 

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Brawijaya merupakan sebuah organisasi bertujuan untuk 

menghubungkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Asia. Sebagai salah satu dari 14 Local Chapter di bawah naungan 

Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia, ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya selalu 

memfokuskan diri dan mempunyai prinsip yang teguh untuk menjalankan Vision and Objectives of ALSA yang tertulis di 

dalam ALSA Constitution. Demi tercapainya tujuan tersebut, ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya bergerak untuk 

selalu mengedepankan 4 pillars of ALSA agar dapat menciptakan individu-individu yang dapat memahami sistem-sistem 

hukum yang berbeda dari masing-masing anggota National Chapter di dalam ALSA, mengembangkan anggotanya menjadi 

individu yang mempunyai wawasan internasional, bertanggung jawab kepada masyarakat dan sosial, mempunyai 

komitmen yang tinggi atas akademiknya dan juga mempunyai kemampuan hukum yang kompetitif agar dapat diperluas 

manfaatnya untuk masyarakat sekitar. 

 

Dengan ini, saya Edelweis selaku Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya periode 2022- 2023 dengan bangga 

saya persembahkan legal writing guide book dari ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Proposal Kerjasama dari 

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya. Diharapakannya, legal writing guide book ini bisa menjadi pedoman 

penulisan hukum yang lengkap dan komprehensif. 

 

Akhir kata, saya harap legal writing guide book ini bisa menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan bisa 

digunakan dengan baik demi menunjang penulisan hukum dari ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya.  

 

“Small Changes, Big Impacts”  

 

Wassalamualaikum Wr. Wb,  

Shalom,  

Om Shanti Shanti Shanti Om,  

Namo Buddhaya,  

Salam kebajikan untuk kita semua.  

 

Together Will Be,  

Connected as One,  

May ALSA, Always be One! 
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PENJELASAN SINGKAT 

ALSA LEGAL WRITING GUIDEBOOK 

 

ALSA (Asian Law Students’ Organization) adalah organisasi non-profit dan non-politik 

yang bertujuan untuk menghubungkan mahasiswa hukum dari Asia. Hingga saat ini, ALSA 

merupakan wadah yang tepat dalam mengimplementasikan 4 pilar: 

a.   Internationally minded 

b.   Socially responsible 

c.    Academically committed 

d.   Legally skilled 

Untuk mewujudkan pilar ALSA, khususnya academically committed dan legally skilled, 

dapat dilakukan dengan mengembangkan pengetahuan ALSA dalam proses belajar dan 

meneliti sebuah isu hukum lewat suatu kepenulisan hukum yang nantinya dapat berguna 

bagi masyarakat. 

Sebagai mahasiswa hukum, kemampuan menulis tentu saja harus dilatih. Kemampuan 

menulis tidak didapatkan begitu saja, namun harus melalui proses panjang seperti observasi, 

membaca berbagai sumber buku yang terkait, dan melakukan riset. Lalu penulisan pun dapat 

dilakukan. 

Kemampuan menulis tentu harus dimiliki karena profesi anak hukum sangat berkaitan erat 

dengan hal menulis. Karena dengan menulis, kita melatih diri kita untuk bisa menganalisis 

suatu permasalahan hukum yang tentu saja dapat meningkatkan pola pikir kita. Dengan 

menulis, hal yang sudah diketahui dapat digali lebih dalam lagi. 

Oleh karena itu, Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya 

membuat “ALSA Legal Writing Guidebook” yang dapat dijadikan pedoman penulisan bagi 

setiap anggota dalam membuat jenis penulisan hukum, baik legal opinion, legal 

memorandum, legal review, article journal, maupun research paper secara baik dan benar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pendahuluan 

Kemampuan menulis setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain dan 

masing-masing mempunyai cara untuk mencari tahu dan memahaminya. Untuk 

membantu orang memahami lebih dalam tentang suatu penulisan hukum, maka 

dibuatlah suatu buku pedoman yang berisi informasi mengenai struktur penulisan 

hukum. 

ALSA Legal Writing Guidebook adalah buku pedoman yang dilengkapi 

dengan tata cara penulisan, format penulisan, dan juga contoh penulisan yang terdiri 

atas enam bab yaitu legal opinion, legal memorandum, legal review, article journal, 

maupun research paper. Tujuan pembuatan buku pedoman ini adalah untuk 

membantu member memahami lebih dalam bagaimana membuat penulisan hukum 

yang baik dan benar sehingga hasil penulisan tersebut dapat meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produk hukum ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya. 

 

1.2. Jenis Penulisan Hukum 

Penulisan hukum adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian hukum untuk membahas terkait masalah hukum atau legal issue dengan 

menggunakan ketentuan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Ada 5 jenis penulisan 

hukum, yakni : 

1. Legal Opinion 

Legal opinion atau pendapat hukum merupakan catatan hukum yang 

dibuat oleh ahli hukum yang berisikan penilaian atau pandangan ahli 

hukum terhadap suatu kasus atau permasalahan yang telah terjadi, sedang 

terjadi, atau akan terjadi terhadap seseorang, perusahaan, maupun 

korporasi serta berisi juga pendapat ahli hukum terkait solusi hukum atau 

penyelesaian masalah atas permasalahan tersebut. Dalam pembuatan 

legal opinion ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain legal 

opinion harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau peraturan hukum 

yang berlaku dan legal opinion harus dibuat secara objektif agar tidak 
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terjadi kekeliruan. Secara garis besar sistematika yang harus ada yakni, 

fakta hukum, isu hukum, bahan hukum, analisis, kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

2. Legal Memorandum 

Legal memorandum merupakan penulisan hukum berdasarkan hasil 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi dari hasil 

penelitian atau analisis hukum kepada sesama ahli hukum dari sudut 

pandang klien untuk memudahkan klien mengambil keputusan. Format 

legal memorandum, yakni heading, statement of assignment, issues, brief 

answer, statement of facts, analysis atau discussion, dan conclusion. 

3. Legal Review 

Legal review adalah penulisan hukum dengan meninjau ulang suatu 

legal issue yang berisikan gagasan berdasarkan perspektif hukum atau 

peraturan yang berlaku. Legal review bertujuan untuk memberikan 

gambaran dan informasi mengenai kasus hukum yang berkaitan dengan 

regulasi. Ada tiga teknik penyusunan fakta dalam menulis legal review, 

yaitu IFRAC, FIRAC, dan IRAC.  

4. Article Journal 

Article Journal dalam penulisan hukum adalah suatu koleksi yang 

berisi artikel-artikel yang memuat tema hukum tertentu dan 

dipublikasikan secara rutin. Article journal dibuat oleh para peneliti. 

5. Research Paper 

Research paper dalam penulisan hukum adalah tulisan yang 

membahas topik hukum atau legal issue tertentu yang didukung oleh data 

dan argumen yang valid dan kuat. Tujuannya adalah untuk melakukan 

laporan studi penelitian asli secara ringkas dan terperinci. 

 

1.3. Jenis Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah segala sesuatu yang dilakukan penulis atau peneliti 

untuk mengumpulkan informasi atau data dalam sebuah penelitian. Dalam 

pembuatan penulisan hukum metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum. Metode penelitian hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni 

metode penelitian hukum empiris dan normatif. Metode penelitian empiris adalah 
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metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta perilaku manusia yang 

diambil dengan berbagai cara seperti wawancara, sampel, maupun survei. Sementara, 

metode normatif adalah suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan 

prinsip-prinsip hukum, doktrin, pendapat ahli, dan sejenisnya guna menjawab 

berbagai isu hukum. 

 

1.4. Format Penulisan 

Format penulisan hukum ini berdasar pada Pedoman Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, yaitu: 

• Format penulisan menggunakan format satu kolom. Naskah setiap halaman 

diberi nomor berurutan, jumlah halaman 10 - 25 lembar (tidak termasuk daftar 

pustaka) . 

• Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 

1,5 spasi. 

• Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf Tahoma dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Judul naskah : 13 point, Kapital, Huruf Tebal. 

b. Nama penulis : 12 point, huruf tebal  

c. Keterangan lembaga, alamat, email, telepon: 12 point 

d. Abstrak & kata kunci : 12 point, huruf tebal, isi abstrak tidak perlu bold. 

• Judul : Maksimal terdiri dari 12 kata. 

• Nama Penulis: Tidak disingkat, tanpa gelar, huruf tebal 

• Alamat Lengkap: Alamat lengkap fakultas hukum UB disertakan 

kode pos, nomor telepon dan fax, serta alamat email. 

 

1.5. Pedoman Penulisan Footnote dan Daftar Pustaka 

• APA Referencing Style 7th Edition 

1. BUKU 

a. Buku yang ditulis oleh satu pengarang 

Catatan Kaki: 

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), hlm. 9. 

Daftar Pustaka: 
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Waluyo, B. (2016). Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika. 

b. Buku yang ditulis oleh dua pengarang 

Catatan Kaki: 

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H., Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers., 2012), hlm. 17. 

Daftar Pustaka: 

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H., (2012). Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. 

Rajawali Pers. 

c. Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Effendie, B., Tasmin, M., dan Chodari A., Surat Gugat dan Hukum Pembuktian 

Dalam Perkara Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 44. 

Daftar Pustaka: 

Effendie, B., Tasmin, M., dan Chodari A. (1999). Surat Gugat dan Hukum 

Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti. 

 

2. JURNAL ILMIAH 

a. Jurnal yang ditulis satu orang 

Catatan Kaki: 

Ash-shidiqqi, E. A., “Meneropong Ilmu Hukum Profetik : Penegakan Hukum 

yang Berketuhanan”. Amnesti: Jurnal Hukum, 2(1), 2020, hlm. 33. 

Daftar Pustaka: 

Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik : Penegakan 

Hukum yang Berketuhanan. Amnesti: Jurnal Hukum, 2(1), 30-38. 

b. Jurnal yang ditulis dua orang 

Catatan Kaki: 

Astuti, C. A., & Chariri, A., “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang 

Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”. Diponegoro Journal of 

Accounting, 4(3), 2015, hlm 4. 

Daftar Pustaka: 

Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang 

Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Journal of 

Accounting, 4(3), 1-12. 



 

 
11 

c. Jurnal yang ditulis tiga orang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Hariyani, H. F., Savio Priyarsono, D., & Asmara, A., “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA 

PASIFIK”. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5(2), 2016, hlm 35. 

Daftar Pustaka: 

Hariyani, H. F., Savio Priyarsono, D., & Asmara, A. (2016). ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN 

ASIA PASIFIK. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5(2), 32–44. 

 

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Catatan Kaki: 

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. 

Daftar Pustaka: 

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta. 

 

4. PERATURAN INTERNASIONAL 

Catatan Kaki: 

Department of Health and Aged Care, National youth suicide preventation 

strategy, 2000. 

Daftar Pustaka: 

Australia. Department of Health and Aged Care. (2000). National youth suicide 

prevention strategy.  

http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm  

 

5. PUTUSAN HAKIM 

Catatan Kaki: 

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010. 

Daftar Pustaka: 

Mahkamah Konstitusi. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-

210/PHPU.D-VIII/2010. Jakarta. 

 

http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm
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6. LAPORAN 

Catatan Kaki: 

Bella Hevy Setyo. “Implementasi  Kebijakan  Paket  Perizinan Online  Dalam  

Rangka Meningkatkan  Pelayanan  Publik”.  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  

Administrasi,  Ilmu Administrasi Publik, (2018), Universitas Brawijaya 

Daftar Pustaka: 

Setyo, B. H., (2018). Implementasi  Kebijakan  Paket  Perizinan Online  Dalam  

Rangka Meningkatkan  Pelayanan  Publik.  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  

Administrasi,  Ilmu Administrasi Publik, Repository Universitas Brawijaya 

 

7. ARTIKEL WEBPAGE 

Catatan Kaki: 

Baheramsyah. “Menaker: Pemerintah Wajib Beri Perlindungan Pekerja yang ke 

Luar Negeri”. Info Publik, (12 Februari 2023). 

Daftar Pustaka: 

Baheramsyah (2023, Februari 12). Menaker: Pemerintah Wajib Beri 

Perlindungan Pekerja yang ke Luar Negeri. Info Publik. 

https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/711037/menaker-

pemerintah-wajib-beri-perlindungan-pekerja-yang-ke-luar-negeri  

 

▪ Chicago Manual of Style 17th Edition (Full Note) 

1. BUKU 

a. Buku yang ditulis oleh satu pengarang 

Catatan Kaki: 

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), hlm. 20 

Daftar Pustaka: 

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. 

b. Buku yang ditulis oleh dua pengarang 

Catatan Kaki: 

Hakim Nasoetion dan Barizi, Metode Statistika. (Gramedia, Jakarta: 2000), hlm. 

20 

Daftar Pustaka: 

Nasoetion, Hakim dan Barizi. Metode Statistika. Jakarta: Gramedia, 2000. 

https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/711037/menaker-pemerintah-wajib-beri-perlindungan-pekerja-yang-ke-luar-negeri
https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/711037/menaker-pemerintah-wajib-beri-perlindungan-pekerja-yang-ke-luar-negeri
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c. Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Rudi Sukanto, et al, Business Forcasting, (Bagian Penerbitan Manajemen 

Informatika UGM, Yogyakarta:1999), hlm. 10. 

Daftar Pustaka: 

Sukanto, Rudi, Budi Mulya, dan Rangga Sela. Business Forcasting. Yogyakarta: 

Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM, 1999. 

 

2. JURNAL ILMIAH 

a. Jurnal yang ditulis satu orang 

Catatan Kaki: 

M. Syahrul Borman, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh 

Kekuasaan di Indonesia,” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 1, No. 

1,(2017), hlm. 17 

Daftar Pustaka: 

Borman, M Syahrul, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh 

Kekuasaan di Indonesia”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 1, No. 

1, (2017). 

b. Jurnal yang ditulis dua orang 

Catatan Kaki: 

Rayhan N.H dan Abel Parvez, Implications of Postponed General Election on the 

Term of Office of the President and Vice President in Indonesia Statehood, Legal 

Brief, Vol. 11, No. 2, (2022), hlm. 1166 

Daftar Pustaka: 

Chanine Ghanem, Mohammed, dan Thomas M Chen. “Reinforcement Learning 

For Efficient Network Penetration Testing.” Journal Information Vol. 11, No. 6 

(2020) 

c. Jurnal yang ditulis tiga orang 

Catatan Kaki: 

Abel Parvez, et al, Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan 

Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak, 

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , Vol. 1, No. 1, (2021), 

hlm. 220. 
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Daftar Pustaka: 

Parvez, Abel, Andi Vallian Superani, dan Imas Novita Juaningsih. “Rekonstruksi 

RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan 

Kekerasan Terhadap PRT Perempuan Dan Anak.” Ikatan Penulis Mahasiswa 

Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 1, No.1, (2022). 

 

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Catatan Kaki: 

Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076 

Daftar Pustaka: 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 

2009/No. 157, TLN NO. 5076. 

 

4. PERATURAN INTERNASIONAL 

Catatan Kaki: 

Lihat dalam Article 12 Universal Declaration of Human Rights 1948, Resolusi 

PBB No.G.A.Res. 217A (III) (1948) 

Daftar Pustaka: 

Universal Declaration of Human Rights 1948, Resolusi PBB No.G.A.Res. 217A 

(III) (1948) 

 

5. PUTUSAN HAKIM 

Catatan Kaki: 

Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 99 

Daftar Pustaka: 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 

 

6. LAPORAN 

Catatan Kaki: 

Enni Soerjati, Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Upaya 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di 

Indonesia, Tesis Pascasarjana UI, Fakultas Hukum UI, Depok, 2008, hlm. 9 
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Daftar Pustaka: 

Soerjati. Enni, Lembaga Sertifikasi keandalan Sebagai Salah Satu Upaya 

perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di 

Indonesia, Tesis Pasca Sarjana UI, Fakultas Hukum UI, Depok, 2008 

 

7. ARTIKEL WEBPAGE 

Catatan Kaki: 

National Cyber Security Center, Penetration Testing, 08 Agustus 2017, 

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing, Diakses pada 20 

November 2022 

Daftar Pustaka: 

National Cyber Security Center, Penetration Testing, 08 Agustus 2017, 

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing  

 

● Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) 

1. BUKU 

Catatan Kaki: 

Rudi Sukanto, [et al], Business Forcasting (Bagian Penerbitan Manajemen 

Informatika UGM 1999). [9] 

Daftar Pustaka: 

Hakim, AH dan Barizi, A, Metode Statistika (Gramedia 2000). [15]. 

 

2. JURNAL ILMIAH 

Catatan Kaki: 

Roni Saputra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara 

Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).’, (2015), 3 Jurnal Cita 

Hukum. [273]. 

Daftar Pustaka: 

Saputra, R, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara 

Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).’, (2015), 3 Jurnal Cita 

Hukum. [272]. 

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing
https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing
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3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Catatan Kaki: 

Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No. 157, TLN NO. 5076 

Daftar Pustaka: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan 

Kehakiman. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 

Nomor 5076. Jakarta. 

 

4. PUTUSAN HAKIM 

Catatan Kaki: 

Hasiholan Samosir, S.E. vs. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk, No. 

14/Pdt.Bth/2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Februari 2016. 

Daftar Pustaka: 

Hasiholan Samosir, S.E. vs. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk, No. 

14/pdt.Bth/ 2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Februari 2016. 

 

5. PUTUSAN PIDANA 

Catatan Kaki: 

Sugiarto Bin Suyoso Totok Haryanto, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah 

Agung, 12 November 2014. 

Daftar Pustaka: 

Sugiarto Bin Suyoso Totok Haryanto, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah 

Agung, 12 November 2014. 

 

6. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Catatan Kaki:  

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-

XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016. 

Daftar Pustaka: 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-

XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016. 
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7. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI 

Catatan kaki: 

Johannes S. Engel ‘Implementasi leniency Program Sebagai Optimalisasi 

Pemberantasan Praktek Kartel di Indonesia’ (Tesis, Universitas Gadjah Mada 

2019). 

Daftar Pustaka: 

Engel, Johannes S. ‘Implementasi Leniency Program Sebagai Optimalisasi 

Pemberantasan Praktek Kartel di Indonesia’ (Tesis, Universitas Gadjah Mada 

2019). 

 

8. ARTIKEL INTERNET/MEDIA ONLINE 

Catatan Kaki: 

Lon L. Fuller ‘The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)’ (Yale 

University Press, 1964) www.yalepress.yale.edu/book>accessed 20 September 

2014. 

Daftar Pustaka: 

Fuller, Lon L. ‘The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)’ (Yale 

University Press, 1964) www.yalepress.yale.edu/book>accessed 20 September 

2014. 

 

● Modern Languange Association (MLA)  

1. BUKU 

a. Buku yang ditulis oleh satu pengarang 

Catatan Kaki: 

1Daniel J. Boorstin, The Creators: A History of the Heroes of the Imagination 

(New York: Random, 1992), hlm20. 

Daftar Pustaka: 

Boorstin, Daniel J. The Creators: A History of the Heroes of the Imagination. 

New York: Random, 1992. 

b. Buku yang ditulis oleh dua pengarang 

Catatan Kaki: 

Johnathon Dollimore and Keith Hall, Political Shakespeare: Essay in Cultural 

Materialism (New York: Cornell UP, 1994), p.21 

http://www.yalepress.yale.edu/book
http://www.yalepress.yale.edu/book
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Daftar Pustaka: 

Dollimore, Johnathon, and Keith Hall, editors. Political Shakespeare: Essays in 

Cultural Materialism. 2nd ed., Cornell UP, 1994. 

c. Buku yang ditulis oleh tiga pengarang atau lebih 

Catatan Kaki: 

Baird Searles, et al, A Reader’s Guide to Science Fiction (New York: Facts on 

File, 1979), p.110  

Daftar Pustaka: 

Searles, Baird, and Martin Last. A Reader’s Guide to Science Fiction. New York: 

Facts on File, Inc., 1979. 

 

2. JURNAL ILMIAH 

a. Jurnal yang ditulis satu orang 

Catatan Kaki: 

James A Mitchell, “Citation: Why is it Important”, Mendeley Journal, vol. 4, no 

6, 1999, p.607-674 

Daftar Pustaka: 

Mitchell, James A. “Citation: Why is it Important”. Mendeley Journal, vol. 4, no. 

6, Summer 1999, pp .607-674. 

b. Jurnal yang ditulis dua orang 

Catatan Kaki: 

Xueli Huang and Alan Brown. “An Analysis and Classification of Problems in 

Small Business”, International Small Business Journal, vol. 18, no. 1, 1999, p.73 

Daftar Pustaka: 

Huang, Xueli, and Alan Brown. "An Analysis and Classification of Problems in 

Small Business." International Small Business Journal, vol. 18, no. 1, 1999, p. 

73. Gale Academic OneFile,. Accessed 19 Oct. 2020 

c. Jurnal yang ditulis tiga orang 

Catatan Kaki: 

Adrian A Franke, et al, “Bioavailability and antioxidant effects of orange juice 

components in humans.”, Journal of Agricultural and Food Chemistry vol.53, no. 

13, 2005, p.21 
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Daftar Pustaka: 

Franke, Adrian A et al. “Bioavailability and antioxidant effects of orange juice 

components in humans.” Journal of Agricultural and Food Chemistry vol. 53, 13 

(2005): 5170-8.  

 

1.6.  Istilah dalam Footnote 

i.  Ibid. 

• Ibid berasal dari bahasa Latin “ibidem” yang artinya “tempat yang sama”. 

● Ibid digunakan oleh pengutip jika ingin mengambil catatan yang sama 

dengan catatan sebelumnya atau yang berada langsung di atasnya tanpa 

disela kutipan sumber lain. 

● Apabila catatan kedua berada di halaman berbeda, maka ada tambahan 

nomor halaman yang dikutip. 

● Kata ibid. biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digaris bawahi. 

Contoh: 

1Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), 

h.20 

2Ibid 

3Ibid, h. 25-27 

 

ii.  Op. cit 

• Op. cit berasal dari bahasa Latin “opera citato” yang artinya “pada karya 

tulis yang disebut”. 

● Op.cit digunakan untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi 

oleh catatan kaki lainnya dan ditulis dengan nama pengarangnya namun 

berbeda halaman. 

● Jika satu pengarang menggunakan buku rujukan yang berbeda, maka 

setelah nama harus diikuti judul bukunya. 

● Penulisan: nama pengarang, Op. Cit., nomor halaman 

Contoh: 

1Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 

20 

2Soehino, Ilmu Negara, (Liberty, Yogyakarta: 2005), h.171 



 

 
20 

3Rahardjo, Op.Cit, h.40 

 

iii.  Loc. cit 

• Loc.cit berasal dari bahasa Latin “loco citato” yang artinya “pada tempat 

yang telah dikutip”. 

● Loc.cit digunakan untuk mengutip halaman yang sama dari salah satu 

sumber yang telah dikutip sebelumnya namun belum diselang oleh 

sumber lain. 

● Penulisan: nama pengarang, Loc.Cit. (tanpa nomor halaman) 

Contoh: 

1Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), h. 

20 

2Soehino, Ilmu Negara, (Liberty, Yogyakarta: 2005), h.171 

3Rahardjo, Loc.Cit. 
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BAB 2 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL OPINION 

 

a. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan pembuka atau bagian pengantar dalam penulisan legal 

opinion yang bertujuan untuk mempertegas kedudukan antara konsultan dengan 

klien. Bagian ini berisi penjelasan dasar dan pendapat hukum penulis, baik 

berdasarkan permintaan secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga pendapat 

hukum atau permasalahan-permasalahan yang dibuat penulis dapat tersampaikan 

secara jelas dan sistematis. 

 

b. Fakta Hukum 

Fakta hukum merupakan dasar dalam merumuskan jawaban atas isu-isu atau 

masalah hukum, sehingga pada bagian ini penulis harus menguraikan secara lengkap 

dan objektif. Fakta-fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan 

yang dapat mengandung implikasi hukum, asalkan memang menimbulkan suatu 

konsekuensi hukum yang berhubungan langsung dengan akibat hukum atas isu atau 

masalah tersebut. Dalam merumuskan fakta-fakta hukum, penulis harus melakukan 

observasi ataupun investigasi terkait kasus yang diberikan. Penulis juga harus dapat 

membedakan antara fakta dengan opini, serta fakta hukum dengan yang bukan fakta 

hukum. Sehingga legal opinion yang ditulis penulis dapat dengan mudah 

memecahkan isu atau masalah hukum secara tepat dan akurat. 

 

c. Isu dan Permasalahan Hukum 

Isu dan permasalahan hukum merupakan hal yang esensial dalam penulisan legal 

opinion. Bagian ini berisi penjelasan atas masalah pokok yang dihadapi yang 

menentukan seluruh permasalahan hukum, serta berisi uraian tentang dokumen-

dokumen referensi dan informasi material baik tertulis maupun lisan yang diperoleh 

dari korban atau tersangka, maupun pihak ketiga yang bersangkutan. Dalam 

penulisan isu dan permasalahan hukum, penulis perlu melakukan pengkajian karena 

bagian ini juga akan dijawab oleh penulis legal opinion dalam perspektif hukum. 

Dalam proses pengkajian, penulis dapat menggunakan 3 level isu hukum. Pertama 
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yaitu dogmatika yang menitikberatkan pada aspek praktis dari ilmu hukum, yaitu 

fakta hukum. 

Kedua yaitu teori, dimana penulis dapat mengaitkan masalah hukum berdasarkan 

konsep hukum yang merupakan realisasi atas suatu gagasan aturan yang mengatur 

terkait aktivitas masyarakat. Terakhir yaitu di level filsafat hukum, dimana penulis 

dapat menemukan isu atau masalah hukum berdasarkan asas-asas hukum yang 

merupakan konsep-konsep dasar untuk aturan-aturan hukum umumnya. 

 

d. Dasar Hukum 

Bagian ini berisi uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan 

ataupun peraturan terkait lainnya dengan permasalahan yang ada dan dijadikan dasar 

dalam penulisan pendapat hukum. 

 

e. Analisis Hukum dan Pendapat Hukum 

Bagian ini berisi uraian tentang pendapat penulis atas pokok permasalahan yang 

didasarkan pada analisis dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi, serta 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bagian ini harus 

mengacu pada fakta hukum dan aturan yang telah teridentifikasi.    

 

f. Kualifikasi 

Kualifikasi merupakan pembatasan, yaitu sejauh mana legal opinion ditafsirkan. 

Pembatasan legal opinion ini hanya berdasarkan aspek hukum, bukan berdasarkan 

aspek bisnis ataupun aspek lainnya. Serta, tidak mengikat bagi klien untuk harus 

mengikuti saran dari advokat yang tertulis dalam legal opinion. 

 

g. Asumsi 

Asumsi merupakan metode untuk membantu mewujudkannya kepastian hukum 

yaitu beranggapan bahwa dokumen-dokumen, pernyataan, dan informasi yang 

digunakan sebagai dasar analisa legal opinion telah lengkap, sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan ataupun rekayasa menyesatkan, 

kecuali jika dinyatakan lain dalam informasi tambahan. 

 

h. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi 
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Bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil 

analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan Legal Opinion. Setelah 

mendapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran/solusi permasalahan terhadap 

permasalahan yang dibahas. 

 

i. Referensi 

Dalam membuat legal opinion, kita menyatakan pendapat terhadap suatu isu dari 

segi hukumnya. Pendapat itu harus mempunyai dasar yang kuat untuk adanya 

substansi yang berguna. Diperlukan ketelitian dalam mencari dasar pendapat agar 

argumen yang diberikan relevan dengan hukum yang sedang berlaku. Dari referensi 

tersebut kita memiliki dasar argumen untuk membangun sebuah karya tulis yang 

sistematis. Oleh karena itu, diperlukannya mencantumkan referensi berupa link, 

maupun daftar pustaka di bagian akhir legal opinion. 
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CONTOH LEGAL OPINION1 

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

Jakarta, 12 Oktober 2021 

 

No. Ref: 015.002/YKH/IX/2021 

 

IDENTITAS KLIEN 

 

Yth. 

PT Makananku Enak (selanjutnya disebut PT ME)  

Indoma Tower, 35𝑡ℎ Floor  

Jalan Jenderal Sudirman Kav 89-90  

Jakarta 12910  

 

 

Perihal : Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion) 

 

 

Dengan hormat, 

 

Kami, Kantor Hukum Yustisia (selanjutnya disebut KHY), berdasarkan Surat 

Penunjukan No. 27/ME/10/2021 telah diminta oleh PT ME untuk memberikan upaya 

Pendapat Hukum sesuai dengan permintaan PT ME pada tanggal 8 Oktober 2021 

terkait sengketa Hak Cipta atas lagu “Nina Suka Bobo” yang telah diolah dan 

dijadikan Jingle (selanjutnya disebut Jingle) untuk kebutuhan komersial PT ME oleh 

Anthony Kawang, yang selanjutnya diduga hak ekonomis dari Jingle telah dimiliki 

oleh PT Minuman Segar (selanjutnya disebut PT MS) melalui Perjanjian Lisensi 

terhadap Pihak Ketiga. Adapun Pendapat Hukum terkait hal-hal yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                
1 https://issuu.com/alsalcub/docs/alsa_lc_ub_legal_opinion_1/1  

https://issuu.com/alsalcub/docs/alsa_lc_ub_legal_opinion_1/1
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PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Sehubungan dengan dipublikasikannya Jingle dari PT ME yang diciptakan oleh 

Anthony Kawang selaku produser lagu yang menciptakan Jingle tersebut dengan 

metode Amati Tiru Modifikasi (ATM) atas lagu Nina Suka Bobo ciptaan Sang Saka, 

PT ME mendapatkan gugatan yang dilayangkan oleh Alexander Degret selaku 

pewaris sah dari ciptaan lagu Nina Suka Bobo. PT ME digugat oleh Alexander 

Degret selaku penggugat dan pewaris Hak Cipta yang merasa bahwa PT ME telah 

melanggar Hak Cipta dikarenakan Jingle PT ME memiliki kemiripan dengan lagu 

Nina Suka Bobo. 

 

II. Rumusan Masalah 

KHY selaku konsultan hukum dari PT ME, memberikan pendapat kami sesuai 

dengan permintaan PT ME terkait dengan sengketa Hak Cipta atas Jingle PT ME. 

Atas dasar tersebut, maka PT ME selaku klien kami, menanyakan beberapa 

pertanyaan terkait dengan kasus ini, yaitu agar kami mengidentifikasi masalah 

hukum yang terjadi, mengetahui posisi tawar antara para pihak, dan mengetahui 

upaya non hukum dan hukum yang dapat dilakukan oleh PT ME selaku tergugat 

dalam kasus ini. 

 

ASUMSI DAN BATASAN 

1. Segala pernyataan maupun opini pada Pendapat Hukum ini hanya berdasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang tercantum pada bagian V, bukan 

berdasarkan hukum negara atau yurisdiksi lain, serta KHY tidak memberikan 

pendapat terhadap aspek komersial, finansial, maupun pajak; 

2. Pendapat Hukum yang dibuat KHY hanya berdasarkan informasi yang diterima 

dan kemudian dicantumkan pada bagian VI. Adapun bila Pendapat Hukum ini 

nyatanya telah dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang ada dikarenakan adanya 

dokumen, data, maupun informasi yang tidak disampaikan KHY, maka KHY 

tidak bertanggung jawab atas segala macam kemungkinan akibat yang timbul 

terhadapnya; 
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3. Berkaitan dengan nomor 2 (dua) di atas, maka KHY juga tidak memiliki 

kewajiban untuk menyelidiki kebenaran maupun kelengkapan dokumen, 

perizinan, data, dan, informasi yang diberikan; 

4. Uraian-uraian pada Pendapat Hukum di atas yang menyinggung tentang isi suatu 

peraturan perundang-undangan, dapat berbeda dari maksud pembuatnya. 

Sehingga, perlu diingat bahwa Pendapat Hukum ini tidak didasari oleh Memorie 

Van Toelichting para pembuat peraturan perundang-undangan; 

5. Pada dasarnya, Hakim merupakan pihak yang memiliki hak untuk menafsirkan 

peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu dalam melakukan penafsiran 

KHY telah berusaha menggunakan pengetahuan terbaiknya dan perlu diuji dalam 

proses persidangan di Pengadilan. 

 

FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM 

1. Bahwa PT ME merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food and 

beverage, berdomisili di Indoman Tower, 35𝑡ℎ Floor Jalan Jenderal Sudirman 

Kav. 89-90, Jakarta 12910; 

2. Bahwa PT ME memutuskan untuk memasarkan produknya dalam sebuah iklan 

yang disertai dengan Jingle. Oleh karenanya PT ME menemui seorang produser 

bernama Anthony Kawang untuk pembuatan Jingle untuk kebutuhan iklan 

tersebut pada Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB; 

3. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah PT ME menyerahkan seluruh 

kepercayaan mengenai pembuatan Jingle kepada Anthony Kawang yang 

nantinya akan disiarkan di berbagai media; 

4. Bahwa Anthony Kawang merupakan seorang produser musik ternama yang 

berdomisili di Jalan Pakubuwono No. 101, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 

5. Bahwa dalam pembuatan Jingle tersebut, Anthony Kawang memutuskan untuk 

memodifikasi lagu Nina Suka Bobo yang diciptakan oleh seseorang bernama 

Sang Saka dengan cara mengganti lirik demi keperluan Jingle; 

6. Bahwa sepengetahuan Anthony Kawang, lagu Nina Suka Bobo sudah melewati 

masa perlindungan Hak Cipta, dikarenakan Sang Saka telah meninggal pada 

tahun 1943, oleh karenanya Sang Saka telah terhitung meninggal selama 78 

tahun. 
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7. Bahwa satu minggu setelah Jingle telah ditayangkan di berbagai televisi nasional, 

radio, dan platform digital seperti Youtube, Spotify dan lainnya pada 1 Oktober 

2021, seseorang bernama Alexander Degret menggugat PT ME ke Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat; 

8. Bahwa Alexander Degret mengaku sebagai cucu dari Sang Saka dan 

membuktikan keabsahannya sebagai cucu sekaligus pewaris Hak Cipta dari Sang 

Saka dengan menunjukan Surat Keterangan Hak Waris dan Perjanjian Lisensi 

terhadap Pihak Ketiga yang sudah terdaftar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual atas lagu Nina Suka Bobo. 

9. Bahwa Perjanjian lisensi penggunaan lagu Nina Suka Bobo dilakukan oleh Ayah 

dari Alexander Degret bersama dengan PT MS yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang soft drink dengan jangka waktu dari tahun 1999 sampai 

dengan tahun 2025; 

10. Bahwa dikarenakan Ayah dari Alexander Degret meninggal dunia pada awal 

tahun 2021, Alexander Degret merasa ia berhak menggugat PT ME ke 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tindakan pelanggaran Hak Cipta pada 7 

Oktober 2021. 

 

ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM 

1. Siapa pemilik Hak Cipta dari lagu “Nina Suka Bobo”? 

2. Bagaimana posisi tawar-menawar para pihak? 

3. Apa upaya hukum dan upaya non hukum yang dapat dilakukan oleh PT ME? 

 

DASAR HUKUM 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer); 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP); 

3. Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut 

UU HC); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak 

Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian 

Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP 36/2018); 

 

PENDAPAT HUKUM 

Hak Moral dari lagu Nina Suka Bobo melekat secara abadi kepada Sang Saka 

dan Hak Ekonomis dari lagu Nina Suka Bobo tidak berlaku karena masa 

perlindungan dari lagu tersebut telah berakhir pada tahun 2013. 

1. Bahwasanya, Hak Cipta di Indonesia terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. 

Sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) UU HC, Hak Moral melekat secara 

abadi pada seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi2 

(selanjutnya disebut Pencipta). Oleh karena itu, Hak Moral atas lagu Nina 

Suka Bobo melekat secara abadi kepada Sang Saka selaku Pencipta. 

2. Seorang Pencipta memiliki Hak Eksklusif yang meliputi Hak Moral dan Hak 

Ekonomi, yang dimaksud dengan “Hak Eksklusif” adalah hak yang hanya 

diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan 

Pencipta hanya memiliki sebagian dari Hak Eksklusif berupa Hak Ekonomi.3 

3. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 58 Ayat (1) UU HC, Hak Ekonomi dalam suatu 

ciptaan lagu memiliki masa perlindungan selama seumur hidup Pencipta dan 70 

tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, Hak Ekonomi atas 

lagu Nina Suka Bobo telah berakhir pada tahun 2013, tepat 70 tahun setelah 

Sang Saka selaku Pencipta meninggal dunia. 

4. Merujuk pada Pasal 16 Ayat (2) UU HC, hak yang beralih kepada ahli waris 

ialah Hak Ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan fakta yang ada, perlindungan Hak 

Ekonomi atas lagu Nina Suka Bobo sudah lampau. Oleh sebab itu, Alexander 

Degret selaku ahli waris tidak lagi memiliki hak untuk memanfaatkan Hak 

Ekonomi atas ciptaan lagu Nina Suka Bobo dengan menggugat ganti rugi 

atas Jingle yang beredar. 

5. Selanjutnya, ditemukan bahwa sebelumnya terdapat Perjanjian Lisensi terhadap 

Pihak Ketiga atas lagu Nina Suka Bobo dengan jangka waktu perjanjian dari 

                                                
2. Vide., Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
3 Vide., Pasal 4 Juncto penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
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tahun 1999 sampai dengan tahun 2025 yang disepakati oleh Ayah dari Alexander 

Degret bersama dengan PT MS. 

6. Apabila merujuk pada Pasal 4 PP 36/2018, pemberian lisensi tidak dapat 

dilakukan apabila hak kekayaan intelektual yang dilisensikan telah berakhir masa 

perlindungannya. Dengan begitu, Perjanjian Lisensi antara Ayah dari 

Alexander Degret dan PT MS tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan 

tidak sah. 

7. Lebih lanjut, Perjanjian Lisensi antara Ayah dari Alexander Degret dengan PT 

MS tidak ada relevansinya untuk menjadi salah satu pendukung gugatan 

ahli waris kepada PT ME, karena pada dasarnya lisensi tersebut telah lampau 

pada tahun 2013. 

8. Berdasarkan dengan Pasal 1320 jo. 1333 KUHPer, salah satu syarat sah 

perjanjian adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu di mana suatu 

persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-

kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Maka, dapat dikatakan bahwa Perjanjian 

Lisensi antara Ayah dari Alexander Degret dengan PT MS tidak memiliki 

suatu sebab dikarenakan objek perjanjian telah selesai masa 

perlindungannya pada tahun 2013 sehingga perjanjian tersebut batal demi 

hukum. 

 

PT ME berada di posisi yang kuat dan dapat melaporkan Alexander Degret 

atas dasar penghinaan pencemaran nama baik, menggugat Alexander Degret 

atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, serta meminta Bapak Alexander 

Degret untuk mencabut gugatannya terhadap PT ME. 

1. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) huruf b UU HC, perlindungan Hak Cipta dari 

lagu Nina Suka Bobo telah dihapus atau tidak berlaku. Apabila kekuatan hukum 

dari Hak Cipta sudah tidak berlaku, maka suatu ciptaan tersebut menjadi milik 

umum (public domain). Ketika suatu ciptaan sudah menjadi public domain, maka 

semua orang dapat secara bebas menggunakannya selama tetap memperhatikan 

Hak Moral dari sang Pencipta.4 Dengan demikian, lagu Nina Suka Bobo telah 

menjadi public domain dan PT ME berhak untuk menggunakan dan 

                                                
4 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2014), 115. 
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memodifikasi lagu Nina Suka Bobo sebagai Jingle tanpa terikat dengan Hak 

Ekonomi lagu tersebut. 

2. Lebih lanjut, Alexander Degret yang menggugat PT ME ke Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat atas penggunaan lagu Nina Suka Bobo yang telah dimodifikasi oleh 

PT ME. Hal ini merupakan bentuk pencemaran atas nama baik serta 

kehormatan dari PT ME, sehingga Alexander Degret telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUHPer. 

3. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, PMH dimaknai sebagai perbuatan melanggar 

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain karena kesalahannya sehingga 

ia bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian tersebut. Dengan demikian, 

Alexander Degret bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT 

ME, yakni berupa hancurnya nama baik dan kehormatan PT ME. 

4. Apabila mengacu pada Pasal 1372 KUHPer, jelas dapat diajukan penggantian 

kerugian serta pemulihan kehormatan atas tindakan pencemaran nama baik. Oleh 

karena itu, PT ME dapat mengajukan penggantian kerugian serta pemulihan 

kehormatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Alexander Degret 

berupa ganti rugi materiil dan immateriil. 

5. Adapun mengenai kerugian tidak langsung yang dialami oleh PT ME akibat 

perbuatan Alexander Degret tersebut, PT ME dapat meminta ganti rugi 

immateriil yang dalam pemenuhannya dapat diserahkan kepada Majelis 

Hakim berdasarkan prinsip yang mengacu kepada wewenang hakim untuk 

mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan apa 

yang mereka anggap adil (ex aquo et bono). 

6. Kemudian, mengenai ganti rugi materiil, PT ME dapat meminta ganti rugi 

materiil, yakni sejumlah uang kepada Alexander Degret untuk menggantikan 

biaya yang telah dikeluarkan oleh PT ME atas perbuatan pencemaran kehormatan 

dan nama baik yang dilakukan oleh Alexander Degret. 

7. Kemudian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PT ME berada di posisi 

yang lebih kuat, sehingga PT ME dapat segera meminta pencabutan 

gugatan yang diajukan oleh Alexander Degret ke Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat sebagai bentuk itikad baik dari Alexander Degret atas tindakan 

pencemaran nama baik PT ME. 
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8. Di sisi lain, keberadaan Pasal 1372 KUHPerdata tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan Pasal 310 KUHP. Dapat diartikan, bahwa tindakan pencemaran 

nama baik dan kehormatan tersebut harus ditemukan adanya unsur kesengajaan 

sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 310 KUHP.5 

9. Selanjutnya, unsur kesengajaan yang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 310 

KUHP, dapat dilihat dari masa berlaku Hak Ekonomi dari lagu Nina Suka Bobo 

yang sepatutnya diketahui oleh Alexander Degret, yang mana berakhir pada 

tahun 2013 dengan dijadikan sebagai objek Perjanjian Lisensi oleh Alexander 

Degret bersama PT MS. Hal ini dapat dikatakan sebagai kesengajaan sebagai 

kemungkinan (dolus eventualis), yang mana Alexander Degret sadar bahwa 

perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang lain, yang dalam hal ini 

adalah pencemaran nama baik. 

10. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 310 KUHP, mengenai Alexander Degret 

yang menggugat PT ME ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, atas penggunaan 

lagu Nina Suka Bobo yang telah dimodifikasi oleh PT ME ini merupakan 

tindak pidana pencemaran nama baik dan PT ME dapat melaporkannya ke 

Kepolisian Daerah Metro Jaya. 

11. Adapun sebagai tambahan, apabila Alexander Degret menolak untuk pencabutan 

gugatan yang diajukan, maka PT ME dapat melakukan gugatan rekonvensi 

(gugatan balasan) pada saat menjawab gugatan dari Alexander Degret 

sebagaimana diatur pada Pasal 132 huruf (a) HIR. 

 

PT ME dapat melakukan negosiasi dan mediasi sebagai upaya Non Hukum 

terhadap Gugatan pelanggaran Hak Cipta dari Alexander Degret 

1. Dikarenakan pihak Alexander Degret telah melaporkan PT ME kepada 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 7 Oktober, maka sebelum 

ditindaklanjuti lebih jauh. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, PT 

ME dapat mengajukan negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa. PT ME dapat melakukan tawar-menawar secara langsung kepada 

Alexander Degret berkaitan dengan opsi yang ditawarkan oleh PT ME, 

sehubungan dengan posisi tawar PT ME yang cukup kuat. 

                                                
5 Rivo Krisna Winastri, dkk., “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan 

Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil”, Diponegoro Law Journal 6, no. 2, (2017): 13. 
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2. Kemudian, merujuk pada Pasal 95 ayat (4) UU HC apabila para pihak berada 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terlebih dahulu 

harus menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan 

tuntutan pidana. Oleh karena itu, jalur mediasi harus didahulukan sebelum 

menempuh jalur hukum. 

3. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, PT ME tidak melanggar Hak Ekonomi 

Pencipta. Namun, dikarenakan Anthony Kawang selaku Produser dari Jingle PT 

ME tidak mencantumkan nama Sang Saka selaku Pencipta lagu pada Jingle PT 

ME, maka PT ME dapat menawarkan opsi dalam negosiasi untuk 

mencantumkan nama Sang Saka selaku Pencipta lagu pada Jingle PT ME 

yang disebarluaskan pada media-media komersial. Hal ini dilakukan sebagai 

itikad baik dari PT ME untuk tetap melindungi Hak Moral dari Sang Saka 

selaku Pencipta yang berlaku tanpa batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 

57 ayat (1) UU HC. 

4. Lebih lanjut, PT ME dapat mengajukan kepada Alexander Degret untuk 

membatalkan gugatan yang telah diajukannya kepada PT ME. 

 

Apabila negosiasi hingga mediasi tidak membuahkan hasil, PT ME harus tetap 

melanjutkan proses litigasi perdata atas gugatan Alexander Degret. 

1. Sebagai pihak tergugat, PT ME akan mengajukan eksepsi dan menyiapkan 

pembuktian dengan alat bukti. Untuk memenuhi proses tersebut, PT ME harus 

menyiapkan beberapa dokumen yang akan dijabarkan pada poin-poin nomor di 

bawah ini. 

2. Mengenai penyusunan eksepsi, akan mencakup doktrin-doktrin hukum untuk 

menangkis gugatan dari pihak tergugat. Apabila pada putusan sela Majelis 

Hakim memutuskan untuk menerima gugatan, PT ME dapat memanggil 

saksi ahli bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut 

HKI) untuk memberikan doktrin dan teori hukum yang sesuai. Saksi ahli 

akan diberikan beberapa pertanyaan terkait kasus yang dihadapi dan selanjutnya 

akan menjawab sesuai dengan teori keilmuan yang dimilikinya. 

3. Merujuk pada Doktrin oleh M. Yahya Harahap dengan melihat Pasal 154 ayat 

(2) HIR dan Pasal 229 KUHPer, Majelis Hakim memang memiliki kebebasan 

untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, maka pendapat ahli menjadi 
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penguat dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena  itu, pendapat ahli tidak 

dapat dijadikan alat bukti tinggal dan dibutuhkan alat bukti lain yang 

memenuhi syarat formil dan materiil.6 

4. Kemudian, merujuk pada Pasal 1866 KUHPer, PT ME dapat menyiapkan alat 

bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang sah, yaitu Pencatatan Ciptaan 

yang tercantum pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (selanjutnya 

disebut PDKI) pada laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id/. Pada laman 

tersebut tercantum data-data mengenai pencatatan HKI yang, tanggal 

berakhirnya masa perlindungan ciptaan, dan dapat diakses oleh publik. 

Selanjutnya akan tertera tanggal berakhirnya masa perlindungan ciptaan 

lagu Nina Suka Bobo adalah pada tahun 2013, tepat 70 tahun setelah Sang 

Saka selaku Pencipta lagu meninggal dunia.  

5. Lebih lanjut, untuk gugatan rekonvensi yang dapat diajukan oleh PT ME, dapat 

dilakukan setelah persidangan atas gugatan Alexander Degret selesai. PT 

ME dapat menyiapkan alat bukti untuk menguatkan gugatan atas pencemaran 

nama baik yang dilakukan oleh Alexander Degret. Seperti pada poin-poin 

sebelumnya, PT ME dapat menyiapkan alat bukti tertulis, minimal 1 (satu) 

saksi, dan alat bukti lainnya untuk menguatkan posisi PT ME di 

persidangan. 

6. Adapun mengenai bukti tertulis, PT ME dapat mencantumkan bukti yang 

menyatakan kerugian dari PT ME serta bukti yang dapat menunjukan 

tindakan pencemaran nama baik oleh Alexander Degret. Oleh karena itu, PT 

ME dapat memanggil saksi yang relevan dan memahami betul atas kerugian yang 

dialami PT ME atas insiden ini, dan dapat memanggil saksi ahli untuk 

memberikan doktrin dan teori hukum yang sesuai. 

 

PENUTUP 

I. Kesimpulan 

Demikian berdasarkan analisis Kantor Hukum Yustisia atas permasalahan serta 

informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

                                                
6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 

Putusan Pengadilan, cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 795. 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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1. Hak Moral atas lagu Nina Suka Bobo melekat abadi pada Sang Saka selaku 

Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta hidup. Sedangkan, Hak 

Ekonomi dari lagu Nina Suka Bobo telah berakhir pada tahun 2013 tepat 70 tahun 

sejak Sang Saka meninggal dunia. Dengan demikian, lagu Nina Suka Bobo 

menjadi public domain yang bebas digunakan selama tetap memperhatikan Hak 

Moral Pencipta sehingga PT ME berhak memodifikasi lagu Nina Suka Bobo atas 

keberlakuan public domain dari lagu tersebut. 

2. PT ME berada di posisi yang kuat dibanding Alexander Degret sehingga PT ME 

dapat meminta Alexander Degret untuk mencabut gugatan yang dilakukan oleh 

Alexander Degret. Kemudian, PT ME dapat melaporkan Alexander Degret ke 

Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dasar tindak pidana pencemaran nama baik, 

serta menggugat Alexander Degret atas Perbuatan Melawan Hukum. 

3. PT ME dapat melakukan negosiasi dan mediasi dengan menawarkan opsi 

pencantuman nama Pencipta lagu pada Jingle PT ME yang disebarluaskan 

sebagai itikad baik untuk melindungi Hak Moral Pencipta dan opsi pembatalan 

gugatan. Jika tidak berhasil, PT ME harus melanjutkan proses litigasi dengan 

mengajukan eksepsi gugatan. Jika gugatan diterima, PT ME dapat memanggil 

saksi ahli untuk memberi doktrin dan teori hukum yang sesuai dan menyiapkan 

alat bukti tertulis Pencatatan Ciptaan pada PDKI yang mencantumkan tanggal 

berakhirnya perlindungan ekonomi. Untuk gugatan rekonvensi, PT ME dapat 

menyiapkan surat gugatan, serta alat bukti atas pencemaran nama baik. 

 

II. Rekomendasi 

Demikian Pendapat Hukum ini, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi 

sebagai bahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, yakni sebagai berikut:  

1. PT ME dapat mengajukan opsi pencantuman nama Sang Saka selaku  Pencipta 

lagu Nina Suka Bobo pada Jingle PT ME sebagai upaya itikad baik. 

2. PT ME dapat mengajukan opsi pembatalan gugatan untuk Alexander Degret, 

berkaitan dengan pencantuman nama Sang Saka sebagai pencipta lagu. 

3. PT ME dapat mengupayakan negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa dikarenakan posisi tawar PT ME lebih kuat. 
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4. Apabila upaya non hukum tidak membuahkan hasil, PT ME harus tetap 

melanjutkan proses litigasi perdata dengan menyiapkan eksepsi serta alat bukti 

yang dapat menguatkan posisi PT ME. 

5. PT ME dapat mengajukan alat bukti saksi ahli dan alat bukti tertulis sebagaimana 

tercantum pada pembahasan di atas atas gugatan Alexander Degret, dan surat 

gugatan, alat bukti tertulis, saksi, ahli, serta alat bukti lainnya yang menguatkan 

perbuatan pencemaran nama baik oleh Alexander Degret apabila ingin 

mengajukan gugatan rekonvensi. 
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BAB 3 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM 

 

a. Latar Belakang 

Latar Belakang dalam penulisan dokumen Legal Memorandum merupakan 

bagian pembuka. Pada bagian ini, penulis dapat menuliskan penjelasan topik yang 

diangkat secara singkat, padat, dan jelas. Selain itu, penulisan latar belakang juga 

harus memuat tentang permasalahan hukum yang diangkat sebagai pembahasan awal 

secara singkat sebelum dijabarkan secara jelas pada bagian berikutnya sebagai 

pembahasan inti dari permasalahan. 

 

b. Permasalahan Hukum / Legal Issue 

Pada bagian permasalahan hukum, penulis harus mendeskripsikan isu hukum 

yang diangkat secara jelas dan kompleks serta ditelaah dari berbagai ranah hukum. 

Penulis harus memperhatikan dalam memilih isu hukum yang diangkat agar menjadi 

pembahasan yang menarik untuk ditelaah secara komprehensif. Pada intinya, penulis 

harus menelusuri apa saja peristiwa hukum yang terjadi dalam isu tersebut dan dasar 

hukum yang dapat digunakan dalam menjabarkan permasalahan secara detail serta 

dilihat dari berbagai macam perspektif. 

 

c. Jawaban Singkat / Brief Answer 

Pada bagian jawaban singkat, penulis dapat memberikan jawaban atas inti 

permasalahan hukum yang ada secara singkat. Jawaban singkat dapat berupa 

ya/tidak, dapat/tidak dapat, atau sejenisnya. Tentu saja, jawaban ini disertai dengan 

penjelasan singkat dan dasar hukum yang mendukungnya. 

 

d. Fakta Hukum / Legal Fact 

Pada bagian ini penulis harus memulai penulisan dengan mengangkat  fakta dari 

isu hukum yang ada dengan pembahasan secara komprehensif, singkat, padat, dan 

jelas. Penulis dapat mengelaborasikan setiap informasi yang ada secara berkaitan 

satu sama lain. Fakta-fakta dari isu hukum yang dijelaskan dalam tulisan  dapat 

dijabarkan kemudian disusun menjadi poin-poin penting dari jalannya kasus dalam 
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permasalahan hukum tersebut. Dengan urutan yang sistematis dapat membantu untuk 

meningkatkan pemahaman pembaca dalam membaca serta memahami isi Legal 

Memorandum.  

 

e. Analisis 

Pada bagian inti ini, penulis diharapkan dapat menjabarkan hasil analisanya dan 

mengaitkannya dengan facts, issues, regulations, dan data yang telah dijabarkan 

sebelumnya. Pada bagian pokok Analisa permasalahan yang ada, penulis harus 

menjawab hal tersebut dengan aturan hukum yang berlaku dan fakta dalam kasus 

yang diangkat. Penulis dapat mengelompokkan setiap kasus yang serupa dengan 

diawali cara menulis setiap poin dari daftar masalah yang diangkat dan sub-isu yang 

terdapat dalam isu hukum agar penulisannya lebih jelas dan terstruktur. Setelah itu, 

poin-poin yang sudah tersusun dan dikelompokkan dapat diberi judul yang sesuai 

dengan setiap masalah dan sub-isu sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Dan 

terakhir, poin-poin tersebut juga bisa diberi nomor dan penulisannya dapat di-bold 

pada bagian judul. Kemudian, barulah penulis menganalisis secara mendalam apakah 

aturan hukum tersebut bisa diterapkan atau tidak dalam kasus tersebut. 

 

f. Kesimpulan / Conclusion 

Kesimpulan menjadi bagian terakhir yang menutup legal memorandum. Bagian 

ini berisi ringkasan dari seluruh pembahasan, yang diharap dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam legal memorandum. Penulis dapat 

menarik kesimpulan dari inti bagian Analisis. Gaya penulisan pada bagian ini 

sebaiknya dibuat jelas, langsung, dan lengkap. Kesimpulan dapat ditulis dengan poin 

demi poin dan didahului dengan uraian singkat mengenai paparan pada bagian 

sebelumnya. 
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CONTOH LEGAL MEMORANDUM:7 

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

RUU EBT dan Penggunaan Energi Nuklir Sebagai Alternatif Energi Terbarukan di 

Indonesia 

 

Qiyamullail Nuzhul Islam, Muhammad Reza, dan Kevin Sanabil 

Universitas Brawijaya 

 

Latar Belakang dan Fakta Hukum 

Sejalan dengan pertumbuhan yang sangat cepat di berbagai sektor di Indonesia 

seperti pada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi di 

Indonesia pun juga terus meningkat8. Namun begitu, konsumsi energi di Indonesia masih 

didominasi dengan sumber energi non-terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas 

bumi. Penggunaan energi terbarukan hingga tahun 2019, hanya menyumbang 9,15% dari 

total penggunaan energi di Indonesia.9 

Penggunaan energi non-terbarukan ini juga menimbulkan ancaman serius jika terus 

menerus digunakan tanpa regulasi dan pembatasan yang tegas dari pemerintah. Penggunaan 

cadangan minyak yang berlebihan dapat menyebabkan menipisnya atau bahkan habisnya 

cadangan minyak di Indonesia. Selain itu, penggunaan energi non-terbarukan sangat 

bergantung pada situasi ekonomi dan politik negara-negara yang menyebabkan harga yang 

tidak stabil dan dapat berdampak buruk pada perekonomian negara jika terus digunakan. 

Kemudian, polusi dari gas rumah kaca juga menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan 

global yang sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup umat 

manusia.10 

Berdasarkan permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan 

peraturan perundang-undangan berhubungan dengan energi terbarukan seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014), 

                                                
7 Qiyamullail Nuzhul Islam, Muhammad Reza, Kevin Sanabil, 'RUU EBT dan Penggunaan Energi Nuklir 

Sebagai Alternatif Energi Terbarukan di Indonesia', (2022), Volume 1 Collasa. [64] 
8 Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Bauran Energi Nasional, (Sekretariat Jenderal DEN 2020). 
9 Ibid. 
10 Abubakar Lubis, ‘Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan’ (2007) Jurnal Teknik 

Lingkungan Vol.8 No.2 Hlm.155. 
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Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional (PP 3/2016), dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana 

Umum Energi Nasional (PP 22/2017). Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut pentahapan 

pembangunan industri dan penetapan industri prioritas dalam RIPIN, disebutkan bahwa 

industri Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan dikembangkan pada tahun 2020-

2024 dan 2025-2035. Teknologi rekayasa nuklir (fisi) akan dikembangkan pada tahun 2015-

2019 dan 2020-2024, sedangkan teknologi rekayasa nuklir (fisi & fusi) akan dikembangkan 

pada tahun 2025-2035. 

Namun begitu, target penggunaan energi dari energi terbarukan sebesar 23% masih jauh dari 

target. Dengan desakan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, DPR-RI mulai 

membahas Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT). Pembahasan 

mengenai perlunya akselerasi PLTN mulai banyak dibicarakan. Sebagian berpendapat untuk 

tidak memasukkan penggunaan energi nuklir karena telah tertuang dalam UU Nomor 10 

Tahun 1997 (UU 10/1997) tentang Ketenaganukliran, namun juga ada yang berpendapat 

bahwa pengaturan pada UU 10/1997 masih terlalu umum dan belum cukup untuk 

mempercepat pembangunan PLTN dan penggunaan energi nuklir sebagai energi terbarukan 

di Indonesia. 

 

Permasalahan 

Apakah pembangunan PLTN dan percepatan penggunaan energi nuklir sebagai sumber 

energi terbarukan perlu dilaksanakan untuk mempercepat penggunaan EBT di Indonesia? 

 

Jawaban Singkat 

Meskipun telah diatur pada RUU EBT, Indonesia tidak siap untuk menggunakan PLTN dan 

energi nuklir, dan tetap harus menjadikannya sebagai pilihan terakhir sesuai dengan 

peraturan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. 

 

Analisis 

Penggunaan energi nuklir sebagai alternatif energi non-terbarukan semakin dekat 

dengan kenyataan setelah terdapat beberapa ketentuan mengenai penggunaan energi nuklir 

dan pembangunan PLTN dalam draft RUU EBT pada draft RUU EBT 25 Januari 2021. Draft 

tersebut mengatur mengenai izin bisnis, aspek institusional, pengawasan dan pemanfaatan 

energi nuklir. Sebagai tambahan, pada draft tersebut juga mengatur mengenai badan 
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pertimbangan penggunaan energi nuklir yang bertugas untuk membuat strategi nasional 

untuk penggunaan energi nuklir serta kewajiban mengenai pembuangan limbah radioaktif. 

Namun begitu, pada naskah akademik RUU EBT, tidak terdapat penjelasan 

mengenai mengapa penting bagi Indonesia untuk menggunakan energi nuklir pada kondisi 

saat ini. Karena perlu diketahui dalam PP 79/2014, diatur bahwa penggunaan energi nuklir 

merupakan pilihan terakhir dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional dan harus 

mengutamakan EBT lain yang dapat dimanfaatkan.11 Namun begitu, melihat kondisi 

perkembangan EBT di Indonesia yang hanya 1.85% setiap tahunnya, pertanyaan mengenai 

seberapa penting percepatan penggunaan energi nuklir tetap harus menjadi perhatian yang 

harus dibahas. 

Berhubungan dengan itu, Indonesia hanya memiliki cadangan uranium untuk 

menggunakan sebuah PLTN dengan kapasitas 1000 Mw dengan jangka waktu 43 tahun.12 

Dengan begitu, meskipun Indonesia menghabiskan seluruh 5 cadangan uranium yang ada di 

Indonesia – jumlah tersebut hanya dapat digunakan untuk mengoperasikan sebuah PLTN 

dengan waktu yang sangat singkat. Fakta ini mengindikasikan bahwa energi nuklir dan 

PLTN bukanlah solusi paling tepat untuk solusi energi jangka panjang bagi Indonesia. 

Lebih lanjut, jika melihat perbandingan dari penggunaan energi nuklir pada negara 

lain, banyak negara-negara yang telah meninggalkan energi nuklir. Penggunaan energi 

nuklir sebagai sumber energi global terus menurun dari 17% pada tahun 1996 menjadi 10,5% 

pada tahun 2018. Fakta ini kemungkinan besar berhubungan erat dengan meningkatnya 

waktu rata-rata pembangunan yang dibutuhkan, dari sekitar 6 tahun (sebelum 1990) menjadi 

11 tahun pada 2019.13 Angka ini diprediksi akan semakin bertambah sejalan 6 dengan 

semakin bertumbuhnya proyek PLTN yang tidak selesai. Salah satu contoh adalah proyek 

PLTN Olkiluoto di Finlandia, yang telah terlambat 12 tahun dari rencana awal dengan biaya 

yang telah bertambah tiga kali lipat dari rencana awal dari perkiraan 3 Miliar Euro menjadi 

11 Miliar Euro. Sebagai tambahan, PLTN Flamanville di Perancis juga telah mengalami 

keterlambatan hingga 10 tahun dari rencana awal dan baru dapat beroperasi pada awal tahun 

2023. Masih sama dengan PLTN Olkiluoto, biaya PLTN Flamanville mencapai 12,4 Miliar 

Euro dari rencana awal 3,3 Miliar Euro. Terakhir, terdapat PLTN Volgtale di Amerika 

                                                
11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 11 Paragraf 3. 
12 Imam Bastori, Muchamad Djoko Birmano. ‘Analisis Ketersediaan Uranium di Indonesia untuk Kebutuhan 

PLTN Tipe PWR 100Mwe’ (2017) Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, vol 19, no. 2, 

pp.95-102. 
13 Schneider, M & Froggat, A, 2019, The World Nuclear Industry Status Report 2019, 

https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2019-v2-lr.pdf, diakses pada 9 Februari 2021. 
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Serikat yang akhirnya batal dibangun karena biaya yang jauh dari perkiraan dari rencana 

awal 14 Miliar USD menjadi 29 Miliar USD. 

Jika melihat dari rencana penggunaan PLTN dan energi nuklir pada RUU EBT, 

faktor keamanan dan keselamatan juga dipertanyakan. RUU EBT gagal menjawab 

pertimbangan mengenai keselamatan dan keamanan ketika PLTN akan dibuat di masa yang 

akan datang. RUU EBT hanya menjelaskan mengenai Pemerintah Pusat yang menyediakan 

fasilitas penyimpanan berkelanjutan untuk limbah radioaktif tinggi. Meskipun begitu, aspek 

manajemen masih jauh dari komprehensif. Perlu diperhatikan bahwa racun dari limbah 

radioaktif dapat bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Limbah dari bahan utama PLTN 

seperti Uranium-235 dan Plutonium-239 baru dapat aman dengan kontak manusia setelah 

24.000 tahun. 

Pengurusan limbah dari PLTN ini juga menjadi permasalahan di berbagai negara 

yang telah menggunakan PLTN dan energi nuklir. Secara umum, awalnya limbah dari PLTN 

disimpan di dekat PLTN dan nantinya dibawa ke tempat pembuangan yang lebih aman. 

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya kemungkinan limbah tersebut tumpah saat 

proses pemindahan atau adanya kebocoran limbah pada tempat penyimpanan. Lebih dari itu, 

sulitnya mencari tempat yang aman untuk menyimpan limbah PLTN juga isu yang harus 

dipertambangkan dengan serius. Para peneliti sepakat bahwa membangun PLTN tanpa 

mempertimbangkan secara matang mengenai pembuangan limbah PLTN merupakan 

kesalahan yang fatal dan sangat berbahaya.14 

 

Kesimpulan 

Dengan resiko yang sangat tinggi, masih menjadi pertanyaan bagaimana Pemerintah 

dapat menjamin bahwa pengembangan energi nuklir di masa depan tidak akan menimbulkan 

permasalahan lingkungan dan membahayakan nyawa masyarakat. Hal ini diperparah dengan 

masa sekarang dimana pengawasan dan pengaturan mengenai perlindungan lingkungan telah 

melemah setelah diundangkannya RUU CIPTA KERJA. Dengan hal-hal yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak siap untuk menggunakan 

PLTN dan  

energi nuklir, dan tetap harus menjadikannya sebagai pilihan terakhir sesuai dengan 

peraturan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan sebelumnya.  

                                                
14 Rose Kivi, “How Does Nuclear Energy Affect the Environment”, https://sciencing.com/nuclear-energy-

affect-environment-4566966.html , Diakses pada 1 May 2020 

https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html
https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html
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BAB 4 

PEDOMAN PENULISAN LEGAL REVIEW 

 

a. Judul 

Judul merupakan nama atau istilah yang dipergunakan dalam Legal Review untuk 

menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari legal review yang ingin dibuat. 

Dalam hal ini, judul ditulis dengan menggunakan huruf cetak tebal dan penempatan 

tulisan rata tengah atau Center.  

 

b. Issue 

Issue atau pertanyaan hukum merupakan hal yang akan dibahas dalam bentuk 

pertanyaan secara eksplisit menggambarkan permasalahan yang akan diulas. Dalam 

hal ini, issue atau pertanyaan hukum memiliki peran untuk membatasi lingkup 

permasalahan dan mengarahkan penelitian ke arah yang jelas. Issue atau pertanyaan 

hukum seyogyanya menggunakan kata tanya yang bersifat problematis, seperti 

bagaimana, mengapa dan sejenisnya. 

 

c. Fact 

Fact atau fakta hukum merupakan hal-hal yang memuat fenomena atau keadaan 

yang menjabarkan fakta-fakta dari suatu permasalahan hukum yang relevan dengan 

isu hukum yang akan diulas. Pada bagian fact juga dapat menyimpulkan siapa dan 

apa yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi.  

 

d. Rules and Regulation 

Pada umumnya, di setiap legal writing tentunya membutuhkan penjabaran aturan 

yang nantinya dikaitkan dengan fakta dan permasalahan yang ada. Rules and 

regulation pada hakikatnya yakni seperangkat aturan eksplisit dan juga peraturan 

yang bersifat legal dan formal. Pada penulisan legal writing, peraturan yang 

digunakan tentunya peraturan hukum, seperti Undang-Undang atau Yurisprudensi. 

 

e. Analysis 
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Pada bagian ini, fakta yang telah ada diteliti kembali dan dikaitkan dengan isu 

yang ada maupun dengan peraturan hukum yang telah dijabarkan. Analisis sangat 

dibutuhkan dalam penulisan legal review karena proses dalam analisis juga 

merupakan proses dalam mengangkat jawaban dari isu dan fakta yang ada. 

Sebaiknya menggunakan metode perbandingan agar dapat memunculkan sebuah 

argumen yang nantinya diolah kembali berdasarkan peraturan hukum yang kemudian 

muncullah sebuah jawaban dari isu yang tengah dibahas. 

 

f. Conclusion 

Conclusion atau kesimpulan merupakan penutup dan hasil akhir dari analisis 

yang telah dilakukan diatas. Kesimpulan pada legal review juga merupakan bagian 

dimana jawaban-jawaban dari issue yang terjadi yang dikaitkan dengan peraturan 

hukum telah terungkap. Sehingga jawaban yang dipaparkan pada bagian conclusion 

atau kesimpulan ini dianggap sebagai jawaban akhir atau final. 

 

g. References 

Dalam berbagai penelitian tentunya kita tidak hanya mentah-mentah 

menuangkan apa yang ada dalam pemikiran kita. Diperlukan juga untuk melakukan 

observasi dari  beberapa referensi yang nantinya digabung menjadi satu dan diolah 

kembali sehingga terciptalah sebuah karya tulis yang sistematis. Tidak 

diperkenankan meniru kalimat-kalimat dari referensi yang kita dapat melainkan 

mengambil benang merah dari penjabaran tersebut, sehingga tidak terjadi plagiasi. 

Perlu juga untuk mencantumkan referensi yang didapat baik berupa link maupun 

daftar pustaka pada bagian akhir legal review.  
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CONTOH LEGAL REVIEW15 

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

TINJAUAN LEX SPORTIVA DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS 

TRAGEDI KANJURUHAN 

Sheeby Maira Callista 

 

Issue: 

 1 Oktober 2022 Indonesia dan seluruh dunia berduka atas tragedi yang terjadi di 

Stadion Kanjuruhan. Tragedi ini memakan korban meninggal sebanyak 13316 orang yang 

menjadikannya tragedi dalam dunia sepak bola terbesar nomor dua setelah tragedi di Kuba 

1964 yang memakan korban jiwa sebanyak 300 orang17. Tragedi ini terjadi pada saat 

pertandingan Arema FC melawan Persebaya selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh 

Persebaya dengan skor 3-2. Korban jiwa dalam jumlah yang besar ini diakibatkan oleh gas 

air mata yang ditembakan oleh petugas pengamanan stadion kanjuruhan, yaitu pihak dari 

Kepolisian setempat. Adanya penembakan tersebut disebabkan oleh masuknya para 

pendukung dari Arema FC ke tengah lapangan usai laga sepak bola tersebut selesai. 

 

Facts: 

A. Kronologi kejadian Tragedi Kanjuruhan: 

Kejadian tragis ini diawali pada saat laga pertandingan sepak bola antara 

Arema FC melawan Persebaya yang pada saat itu Arema FC menjadi tuan rumah dan 

menjamu pihak lawan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Setelah pada akhirnya 

pertandingan ini dimenangkan oleh Persebaya, para pendukung dari Arema FC 

dalam jumlah yang cukup banyak berasal dari tribun timur turun ke lapangan. Pada 

                                                
15 https://www.alsalcub.org/_files/ugd/50ae0d_1da73011067a4d41afb663d43b6f915b.pdf  
16 Mardatila, Ani. n.d. “Korban Meninggal Peristiwa Kanjuruhan Tambah Satu, Total 133 Orang.” Narasi Tv. 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/korban-meninggal-peristiwa-kanjuruhan-tambah-satu-total-133-

orang?ref=artikel-narasi.  
17 Media, Kompas Cyber. 2022. “Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, Dan Pendidikan Humaniora.” 

KOMPAS.com. October 4, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-

kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora. 
 

https://www.alsalcub.org/_files/ugd/50ae0d_1da73011067a4d41afb663d43b6f915b.pdf
https://narasi.tv/read/narasi-daily/korban-meninggal-peristiwa-kanjuruhan-tambah-satu-total-133-orang?ref=artikel-narasi
https://narasi.tv/read/narasi-daily/korban-meninggal-peristiwa-kanjuruhan-tambah-satu-total-133-orang?ref=artikel-narasi
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.
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awalnya para pendukung yang turun ke tengah lapangan cukup kondusif dan 

terkendali, karena kerumunan dari pendukung Arema FC masuk ke dalam lapangan 

untuk mendatangi para pemain dari Arema FC dan memberikan dukungan setelah 

menelan kekalahan. Tidak ditemukan bentuk kontak fisik pada saat hal ini 

berlangsung. Hingga pada akhirnya para pemain Arema FC keluar lapangan dan 

menuju ruang ganti, aparat Kepolisian yang bertugas sebagai pasukan pengamanan 

pada pertandingan tersebut membentuk barikade tepat di depan akses pintu masuk 

untuk menuju lorong ruang ganti pemain, hal ini bertujuan agar tidak adanya para 

pendukung Arema FC yang memasuki ruang ganti pemain tersebut. Di waktu 

tersebutlah ketegangan dimulai, salah satu petugas pengamanan terlibat kontak fisik 

dengan salah satu pendukung. Kemudian disusul oleh para pendukung yang rupanya 

semakin pro-aktif bergerak menuju barikade tersebut. Hingga akhirnya petugas 

pengamanan melakukan tindakan represif dengan motif agar suasana di tengah 

lapangan lebih kondusif. 

Tindakan yang diambil pada awalnya berhasil dilakukan karena pada 

akhirnya sejumlah pendukung berhasil dipaksa mundur untuk kembali ke tribun 

penonton. Hingga pada akhirnya pendukung dari tribun lain, lebih spesifiknya tribun 

tenggara, mulai untuk memasuki lapangan juga. Semula setelah dilakukan tindakan 

represif, untuk mengantisipasi para pendukung yang memasuki lapangan para 

petugas pengamanan melakukan upaya penertiban sebagaimana biasanya. Dan 

kejadian pun berujung kepada penembakan gas air mata yang ditembakkan tidak 

hanya kepada kerumunan massa yang berada di dalam lapangan tetapi juga kepada 

para penonton yang berlokasi di tribun yang pada saat itu juga para penonton yang 

berada di tribun tidak melakukan aksi provokatif sama sekali. Dari penembakan gas 

air mata tersebut yang kemudian memantik kepanikan massal yang terjadi di stadion 

kanjuruhan. 

Efek samping yang membuat mata menjadi perih, sesak nafas, dan sulit 

melihat ini yang kemudian membuat para penonton yang hadir tergesa-gesa untuk 

keluar dari stadion. Kepanikan secara masif yang terjadi kemudian diperparah karena 

beberapa gerbang stadion kanjuruhan tidak dapat diakses sebagai pintu keluar atau 

terkunci. Yaitu gerbang 10, 11, 12, dan 13. Dari kejadian tersebut, beberapa orang 

yang hadir dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya tumbang satu persatu 
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yang pada akhirnya menelan korban jiwa sebanyak 133, korban luka ringan 302, dan 

korban luka berat sebanyak 21 orang18. 

 

B. Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi sorotan bagi satu Indonesia akan tetapi juga 

menjadi sorotan global: 

Tentunya kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan malang menjadi sorotan 

nasional bagi seluruh warga Indonesia. Akan tetapi tragedi tersebut juga menyita 

perhatian dari media asing. Seperti salah satu contohnya media olahraga asing 

ternama ESPN yang mem-posting tragedi tersebut di media sosial Twitter milik 

mereka19. Kemudian BBC News juga melansir sebuah berita dengan judul “FIFA 

President, Gianni Infantino, says it is a ‘dark day’ for football after Indonesian 

stadium disaster”20. Selain mendapat sorotan dari media internasional, Tragedi 

Kanjuruhan juga mendapat ucapan belasungkawa dari beberapa klub bola besar 

eropa dan juga beberapa liga besar eropa. Hal ini terlihat dari sebelum pertandingan 

dimulai, dilakukan moment of silence sebagai tanda belasungkawa terhadap peristiwa 

yang menimpa seluruh korban di stadion kanjuruhan21. Ucapan belasungkawa juga 

diucapkan pada saat pertandingan derby Manchester antara Manchester United 

melawan Manchester City yang ditandai dengan menggunakan pita hitam pada 

lengan para pemain. Dan masih banyak ucapan-ucapan belasungkawa yang diberikan 

baik dari klub-klub bola eropa maupun yang diucapkan oleh liga sepak bola eropa. 

 

C. Laga Arema FC melawan Persebaya sempat diupayakan untuk dimajukan jam 

pertandingan: 

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Tim Gabungan Independen Pencari 

Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang mengungkap upaya untuk 

memajukan jam pertandingan dari malam hari menjadi sore sudah diupayakan 

Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Namun upaya itu kandas lantaran “tekanan” 

dari Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (PT. LIB) Irjen Pol. Purnawirawan 

                                                
18 Media, Kompas Cyber. 2022. “Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, Dan Pendidikan Humaniora.” 

KOMPAS.com. October 4, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-

kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.  
19 “Https://Twitter.com/Espn/Status/1576376508691742720.” n.d. Twitter. Accessed October 30, 2022. 

https://twitter.com/espn/status/1576376508691742720?t=0YZsFJWnkACyycHb-PgOnA&s=19.. 
20 n.d. Https://Www.bbc.com/Sport/Football/63107682. 
21 https://nltimes.nl/2022/10/02/minute-silence-eredivisie-indonesia-stadium-disaster.  

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.
https://twitter.com/espn/status/1576376508691742720?t=0YZsFJWnkACyycHb-PgOnA&s=19..
https://www.bbc.com/Sport/Football/63107682.
https://nltimes.nl/2022/10/02/minute-silence-eredivisie-indonesia-stadium-disaster.
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Sudjarno. Adapun alasan untuk memajukan jam pertandingan dikarenakan apabila 

pertandingan dilaksanakan pada malam hari, terdapat beberapa titik pada stadion 

kanjuruhan yang sistem penerangannya dirasa kurang sehingga apabila dilakukan 

tindakan pengamanan pada malam hari dirasa kurang efektif22. 

Upaya untuk memajukan jam pertandingan ini juga diakui oleh Manajemen 

Persebaya Surabaya kepada TGIPF. Namun upaya tersebut tidak dapat dikabulkan 

oleh PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) lantaran adanya kontrak dengan pihak 

broadcaster yaitu Indosiar dengan PT. LIB. Dari kontrak tersebut, apabila 

pertandingan dilaksanakan pada sore hari maka PT. LIB akan dikenai denda.  

 

D. Pihak-pihak yang menjadi tersangka:  

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menetapkan enam orang 

tersangka Tragedi Kanjuruhan, yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) 

Akhmad Hadian, Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris, Security Officer Suko 

Sutrisno, Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo, Danki 3 Brimob Polda 

Jawa Timur AKP Has Darmawan, dan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik 

Achmadi23. 

 

Rules and Regulations: 

Pada Tragedi Kanjuruhan ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk 

menganalisis dan memiliki korelasi atas tragedi tersebut adalah: 

1. Universal Declaration of Human Rights1948. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

4. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 dan 7. 

                                                
22 Akbar, Jay. 2022. “Laporan TGIPF Kanjuruhan Ungkap Alasan Pensiunan Jenderal Polisi Ngotot Laga Arema 

vs Persebaya Digelar Malam Hari.” Narasi.tv. October 18, 2022. https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-

tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-

hari?ref=pinned. 
23 Akbar, Jay. 2022. “Laporan TGIPF Kanjuruhan Ungkap Alasan Pensiunan Jenderal Polisi Ngotot Laga 

Arema vs Persebaya Digelar Malam Hari.” Narasi.tv. October 18, 2022. https://narasi.tv/read/narasi-

daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-

digelar-malam-hari?ref=pinned. 

 
 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-hari?ref=pinned.
https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-hari?ref=pinned.
https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-hari?ref=pinned.
https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-hari?ref=pinned.
https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-hari?ref=pinned.
https://narasi.tv/read/narasi-daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-digelar-malam-hari?ref=pinned.
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5. FIFA Statutes (Statuta FIFA). 

6. FIFA Stadium Safety and Security Regulations 

 

Analysis: 

 Telah diketahui oleh kita semua bahwa Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan 

hak yang melekat kepada seluruh orang. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Universal 

Declaration of Human Rights 1948 memberi pengertian bahwa setiap manusia yang lahir di 

muka bumi ini adalah merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama Manusia 

dikaruniai akal sehat dan hati nurani serta bersosial dengan satu sama lainnya dalam 

membentuk ikatan persaudaraan24. Pada hukum positif di Indonesia sendiri, HAM yang 

sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 memiliki pengertian 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia25. 

 Dari dua peraturan diatas yang membahas dan mengatur mengenai HAM, masing-

masing peraturan juga membahas hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang salah satunya 

adalah hak untuk hidup. Sudah seharusnya kita sadari bersama untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia, karena HAM itu sendiri merupakan anugerah langsung 

yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepatutnya kita sesama manusia saling 

menghargai keberadaan, keberagaman, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh umat 

manusia di muka bumi ini tanpa ada pengecualian apapun. Dengan apa yang terjadi pada 

tragedi stadion kanjuruhan, dapat dilihat secara bersama bahwa beberapa orang masih luput 

dari betapa pentingnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pada bagian ini, penulis 

mencoba untuk memberi analisi dari beberapa aspek dan peraturan yang ada dan mencoba 

mencari korelasinya terkait Hak Asasi Manusia. 

A) Regulasi FIFA mengenai Stadium Safety and Security Regulations dan 

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan 

Dalam Tindakan Kepolisian. 

Federation Internationale de Football atau yang lebih kita kenal sebagai 

FIFA adalah suatu badan internasional atau federasi sebagai pengendali sepak bola 

                                                
24 Universal Declaration of Human Rights 1948 article 1. 
25 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1. 
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secara internasional. FIFA sebagai federasi sepak bola internasional, memiliki asas 

Lex Sportiva. Pengertian dari Lex Sportiva itu sendiri ialah suatu asas hukum dalam 

dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat 

mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga26. 

Singkatnya, FIFA memiliki sistem hukum sendiri yang berdaulat secara penuh. Salah 

satu regulasi yang diterbitkan oleh FIFA yaitu pengaturan mengenai prosedur 

keamanan stadion sepak bola dan upaya pengamanan yang tertuang dalam FIFA 

Stadium Safety and Security Regulations.  

Jika dikaitkan dengan Tragedi Kanjuruhan yang ditemukan adanya 

penggunaan gas air mata, dapat dikatakan telah melanggar dari salah satu poin yang 

tercantum dalam regulasi FIFA tersebut yaitu pada Pasal 19 poin b, berbunyi “No 

fire arms or crowd control gas shall be carried or used”27. Maka dari itu, seharusnya 

penggunaan gas air mata untuk mengontrol kerusuhan dalam stadion saat 

pertandingan harus diperhatikan lebih hati-hati oleh aparat kepolisian. Tidak 

dibenarkan apabila ada kesewenangan yang semena-mena dalam penanganan 

ketertiban atas kericuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan. Hal ini juga merupakan 

pendapat langsung dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman 

Hamid, yang mengatakan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat 

keamanan negara untuk mengatasi atau mengendalikan massa seperti yang terjadi 

pada Tragedi Kanjuruhan tidak bisa dibenarkan28 

Akan tetapi, sepertinya pihak Kepolisian memiliki peraturannya sendiri yang 

mengatur bagaimana caranya melakukan tindak pengamanan terhadap kerumunan 

massa. Hal ini tercantum pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Kepolisian, yang lebih spesifiknya terdapat 

pada Pasal 5 dan Pasal 7. Dalam Pasal 5 ayat (1), menjelaskan mengenai enam 

tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu: 

1. Tahap Pertama, adalah kekuatan yang memiliki dampak deterrent atau 

pencegahan. 

                                                
26 Erik Cahyo Nugroho dan Tolib Effendi, Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia, 2019, hlm. 91. 
27 FIFA Stadium Safety and Security Regulations article 19 “Pitchside Stewards” poin b, hlm. 32. 
28 Wicaksono, Aryo Widhy. 2022. “Tragedi Kerusuhan Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Keamanan FIFA Dan 

PSSI?” Katadata.co.id. October 3, 2022. 

https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-

aturan-keamanan-fifa-dan-pssi.  

https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi
https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi
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2. Tahap Kedua, berupa perintah lisan. 

3. Tahap Ketiga, merupakan tindakan kendali dengan tangan kosong lunak. 

4. Tahap Keempat, adalah tindakan kendali dengan tangan kosong keras. 

5. Tahap Kelima, adalah kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air 

mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri. 

6. Tahap Keenam, berupa kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain 

untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang 

dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri maupun masyarakat. 

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa anggota Kepolisian 

harus memilih tahapan penggunaan kekuatan tersebut sesuai dengan tingkatan dari 

ancaman yang terjadi29. Jika menilik dari peraturan diatas maka penggunaan 

kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan pada Tragedi Kanjuruhan adalah 

tahap kelima. Tindakan ini juga didukung alasan yang diberikan oleh Kapolda Jawa 

Timur, Nico Afinta, bahwa pihaknya melakukan penembakan gas air mata tersebut 

dilakukan karena para pendukung Arema yang tidak puas dan turun ke lapangan itu 

telah melakukan tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan para pemain dan 

ofisial30. 

B) Kedaulatan FIFA terhadap Negara-Negara yang Menjadi Anggota dari FIFA. 

Jauh sebelum Indonesia merdeka telah didirikan satu-satunya federasi 

internasional pada bidang sepakbola yang disebut sebagai FIFA. Hal ini memiliki 

arti bahwa sejak 1904 tahun didirikannya FIFA, FIFA adalah pemilik tunggal 

sepakbola pada jagat raya dan memiliki kewenangan, kuasa, dan berdaulat atas 

pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengawasan serta pengendalian atas sepakbola31. 

Sistem keanggotaan dari FIFA sendiri yaitu bukanlah suatu negara melainkan 

asosiasi swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub 

sepak bola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan 

mekanisme dan peraturan yang ditetapkan pada Pasal 10 poin 1 Statuta FIFA32. 

                                                
29 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dan (2). 
30 Indonesia, C. N. N. n.d. “Dilarang FIFA, Kenapa Ada Tembakan Gas Air Mata Di Stadion Kanjuruhan?” 

Olahraga. Accessed October 30, 2022.  

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002034721-142-855183/dilarang-fifa-kenapa-ada-tembakan-

gas-air-mata-di-stadion-kanjuruhan.  
31 Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), hlm. 9. 
32 Statuta FIFA Pasal 10 Poin 1. 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002034721-142-855183/dilarang-fifa-kenapa-ada-tembakan-gas-air-mata-di-stadion-kanjuruhan
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002034721-142-855183/dilarang-fifa-kenapa-ada-tembakan-gas-air-mata-di-stadion-kanjuruhan
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Tujuan utama didirikannya FIFA adalah untuk memajukan sepak bola dan 

mempromosikannya secara global dalam nilai-nilai pemersatu, pendidikan, budaya 

dan kemanusiaan33. 

Jika FIFA dikatakan sebagai negara, FIFA memiliki kelembagaan yang 

terdiri dari lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lembaga Legislatif yaitu 

Kongres, Komite Eksekutif sebagai Lembaga Eksekutif, dan Komisi Disiplin dan 

Komisi Banding serta CAS (Court of Arbitratin for Sports) sebagai Lembaga 

Yudikatif34. Jika dikaitkan dengan penjelasan asas lex sportiva, apakah UU No. 11 

Tahun 2022 tentang Keolahragaan mempunyai titik yang bertabrakan sehingga dapat 

mengakibatkan benturan hukum dengan sistem hukum yang dimiliki FIFA? Sistem 

hukum nasional secara tegas mengakui federasi olahraga internasional. Kemudian 

ditambah dengan organisasi olahraga profesional Indonesia diharuskan menjadi 

anggota dari federasi olahraga internasional. Misalnya pada sepak bola, Indonesia 

wajib menjadi anggota dari FIFA. Hal ini tercantum pada Pasal 30 ayat (2) UU No. 

11 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan Olahraga 

Profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi 

olahraga profesional35. Sementara yang dimaksud sebagai induk organisasi 

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 poin 24 adalah organisasi olahraga yang 

membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang olahraga, jenis 

olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang 

merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional36. 

Dalam statuta FIFA, apabila terjadi suatu pelanggaran yang terjadi pada salah 

satu anggotanya, maka dari itu FIFA melarang anggotanya untuk membawa sengketa 

yang terjadi ke Pengadilan Negara. Hal ini terdapat pada Pasal 64 poin 1-337. Maka 

dari itu, untuk mengatasi pelanggaran atau sengketa yang terjadi, FIFA memiliki 

lembaga peradilannya tersendiri38 dan adanya sanksi disiplin yang tegas dan otonom 

yang dimuat dalam statuta FIFA itu tersendiri.  

                                                
33 Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), hlm. 11. 
34 Pasal 21 Statuta FIFA. 
35 Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 
36 Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 
37 Statuta FIFA Pasal 64 Poin 1-3. 
38 Statuta FIFA Pasal 56 Poin 1 tentang Judicial Bodies. 
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Atas penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa secara logika sudah 

sepatutnya Indonesia sebagai salah satu anggota dari FIFA turut tunduk kepada 

segala peraturan-peraturan yang FIFA telah atur sebelumnya. Akan tetapi 

nampaknya keberadaan dari asas lex sportiva itu sendiri tidak dapat 

diimplementasikan secara absolut di Indonesia. Lantaran adanya sistem hukum 

nasional Indonesia yang juga diterapkan. Seperti halnya yang terjadi pada Tragedi 

Kanjuruhan lebih spesifiknya terkait SOP dari pihak Kepolisian yang menjadi alasan 

pembenar dalam tindakannya untuk menertibkan kerumunan massa di tengah 

lapangan. Padahal sudah diketahui sebelumnya bahwa FIFA sebagai induk 

organisasi sepak bola dunia, melarang adanya penggunaan gas air mata dalam upaya 

pengamanan dan kontrol massa. 

C) Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 

Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (6), 

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 

aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan 

atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-

undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 

berlaku. Dalam Pasal 8 dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab 

pemerintah. Seharusnya, terkait dengan Tragedi Kanjuruhan ini, pemerintah dapat 

bertanggung jawab dengan baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku 

tindak pidana dalam tragedi yang menewaskan ratusan nyawa manusia ini. Ini 

merujuk pada dugaan penyerangan gas air mata oleh aparat kepolisian yang 

diarahkan ke suporter di tribun sebagai pemicu kerusuhan terjadi. Akibatnya 

tindakan penembakan gas air mata tersebut menghilangkan jumlah korban yang 

sangat masif. Dalam tragedi ini dugaan besar yang beredar di masyarakat adalah 

terdapat upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan petugas 

keamanan dalam menangani kerusuhan yang terjadi pada malam usai pertandingan 

berlangsung. Sorotan pertama adalah mengenai aksi turun lapangan yang biasa 

dilakukan oleh para suporter kepada tim pemain sepak bola dalam hal ini khususnya 

suporter Aremania kepada tim sepak bola Arema FC. Dari kejadian ini yang 
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kemudian menjadikan alasan pihak Kepolisian untuk menertibkan kerumunan yang 

memasuki lapangan dengan upaya penembakan gas air mata. 

Atas tindakan pengamanan yang dilakukan petugas keamanan dan aparat 

kepolisian tersebut patut ditanyakan, apakah ada instruksi atau arahan untuk 

melakukan penembakan gas air mata secara besar-besaran itu ke arah suporter? 

Dugaan ini semakin menguat dikarenakan tembakan gas air mata yang diarahkan ke 

arah penonton dalam tribun dan adanya upaya pencegahan serta penyelamatan diri 

setelah para korban terpapar gas air mata.  Hal ini menimbulkan suatu kepanikan 

dalam kerumunan massa yang berbondong-bondong ingin menyelamatkan diri dari 

gas air mata tersebut. Padahal, sebelum ditembakkan gas air mata, aparat 

pengamanan stadion bisa melakukan beberapa hal terlebih dahulu, seperti dinamisasi 

massa yang sudah jelas pasti akan crowded atau berkerumun akibat kerusuhan yang 

terjadi, misalnya. Sehingga, jika memang kerusuhan tak terhindar lagi dan gas air 

mata perlu digunakan, jumlah korban yang berjatuhan tidak akan fatal dan tidak 

masif. Terlebih lagi, gas air mata disemprotkan oleh aparat mengarah ke kerumunan 

penonton sangat disalahkan dalam aturan FIFA yang berlaku. Ini artinya, secara 

internasional penggunaan gas air mata dianggap sebagai sesuatu yang sangat perlu 

dihindari jika memang tidak benar-benar dibutuhkan. 

Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), Faktor eksternal pelanggaran 

HAM dapat terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya 

sistem hukum, penyalahgunaan teknologi, serta adanya kesenjangan sosial dan 

ekonomi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam 

Tragedi Kanjuruhan, bisa dinalarkan bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan 

kekuasaan dalam lemahnya sistem hukum yang mengatur akan prosedur 

pengamanan dalam kerusuhan. Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 39 tahun 

1999 tentang  HAM yang menjelaskan mengenai pelanggaran HAM39 serta Pasal 7 

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM40 dijelaskan bahwa 

Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (pemusnahan kelompok secara 

sistematis dan disengaja) dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap 

kemanusiaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari 

                                                
39 Pasal 1  Ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. 
40 Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. 
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serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. 

Kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan perbuatan yang 

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. 

Terkait dengan tragedi ini, menurut Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan 

Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, terdapat dua pelanggaran HAM berat yang 

terjadi, yaitu penggunaan aparat kepolisian dan TNI sebagai pengamanan 

pertandingan dan pendekatan represif menggunakan gas air mata. Serta indikasi 

pelanggaran HAM kedua yang dinilai ada unsur kesengajaan yaitu pintu stadion yang 

menjadi akses keluar yang ditutup41. Dari penilaian-penilaian tersebut yang 

kemudian memperjelas bahwa dalam Tragedi Kanjuruhan ini bukanlah hanya tindak 

pidana biasa yang dilakukan oleh oknum aparat, melainkan adanya pelanggaran 

HAM berat yang menitikberatkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan. 

D) Upaya yang Dilakukan atas Tragedi Kanjuruhan. 

Atas tragedi yang telah menelan ratusan korban, sebagai bentuk upaya agar 

kejadian serupa tidak terjadi lagi dibentuk badan independen bernama Tim 

Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Langkah ini dilakukan untuk 

melakukan investigasi dari tragedi yang terjadi. Tim ini sendiri dibentuk dan diketuai 

langsung oleh Mahfud MD dan beranggotakan sebanyak 13 orang42. Upaya 

investigasi lain juga dilakukan berbagai pihak seperti pihak Kepolisian, Komnas 

HAM, dan Komisi Disiplin PSSI secara langsung terjun ke lapangan untuk 

menelusuri fakta, faktor-faktor penyebab, dan mencari pihak yang bertanggung 

jawab atas terjadinya tragedi yang telah menyita banyak perhatian seluruh warga 

dunia.  

                                                
41 Mantalean, Vitoleo. 2022. “PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat.” 

KOMPAS.com. October 5, 2022.  

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/06023921/pbhi-tragedi-kanjuruhan-berpotensi-pelanggaran-

ham-berat.  
42 Media, Kompas Cyber. 2022a. “4 Sikap Dan Langkah Pemerintah Dalam Tragedi Kanjuruhan.” 

KOMPAS.com. October 3, 2022.  

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-

kanjuruhan.  

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/06023921/pbhi-tragedi-kanjuruhan-berpotensi-pelanggaran-ham-berat
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/06023921/pbhi-tragedi-kanjuruhan-berpotensi-pelanggaran-ham-berat
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-kanjuruhan
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-kanjuruhan
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Sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Jokowi, pemerintah melalui 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan pelayanan utuh dan 

membebas biaya-kan seluruh biaya pengobatan terhadap korban Tragedi 

Kanjuruhan. Ini juga ditambah dengan pemerintah menjamin untuk memberikan 

pelayanan penyembuhan bagi setiap korban yang mengalami korban. Langkah untuk 

mentransformasi sepak bola Indonesia juga ditempuh setelah tragedi ini terjadi. 

Upaya ini di jamin langsung oleh Presiden Jokowi setelah berbicara dengan Presiden 

FIFA melalui telepon dan menerima surat dari FIFA yang menyatakan bahwa FIFA 

siap untuk turut serta dalam memberikan dukungan terhadap transformasi sepak bola 

di Indonesia43.  

Dari pihak Kepolisian juga tidak diam saja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit 

Prabowo juga langsung mengarahkan untuk membuat Standar Operasional Prosedur 

(SOP) terbaru mengenai Pengamanan Sepakbola yang lebih sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh FIFA dan PSSI44. Kemudian dilanjutkan oleh penetapan 

6 tersangka atas tragedi tersebut dengan ancaman Pasal 359 KUHP jo. Pasal 360 

KUHP dan Pasal 52 jo. Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022. Pencopotan jabatan juga 

diterima oleh Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat sebagai buntut dari tragedi ini. 

Pencopotan jabatan tersebut juga merupakan perintah langsung dari Kapolri melalui 

surat telegram nomor ST/2098/10/KEP/2022 yang diterbitkan pada tanggal 3 oktober 

202245. 

 

Conclusion: 

 Dari apa yang telah terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan, sudah menjadi kewajiban bagi 

seluruh pihak untuk melakukan evaluasi diri. Tentunya evaluasi dilakukan agar kejadian 

serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Pemerintah telah melakukan segala upaya yang dapat 

                                                
43 Pradipta, Benediktus Arya. 2022. “Tragedi Kanjuruhan: Indonesia Lolos Sanksi FIFA, Transformasi Sepak 

Bola Berkumandang Halaman All.” KOMPAS.com. October 7, 2022. 

https://bola.kompas.com/read/2022/10/08/04450098/tragedi-kanjuruhan--indonesia-lolos-sanksi-fifa-

transformasi-sepak-bola?page=all.  
44 Secha, Karin Nur. 2022. “Polri Siapkan SOP Pengamanan Sepakbola Sesuai Standar FIFA Dan PSSI.” 

News.detik.com. October 6, 2022.  

https://news.detik.com/berita/d-6333586/polri-siapkan-sop-pengamanan-sepakbola-sesuai-standar-fifa-dan-

pssi.  
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dilaksanakan untuk menanggulangi kejadian yang menimpa Stadion Kanjuruhan. 

Terlibatnya pihak-pihak lain diluar instansi pemerintah juga telah di gerakan untuk mencari 

jawaban dari tragedi ini, seperti yang dilakukan oleh setiap komunitas supporter sepak bola 

di Indonesia dari berbagai tim sepak bola Indonesia, sebagai wujud solidaritas sesama 

pendukung tim sepak bola. Evaluasi yang dilakukan haruslah bersifat menyeluruh agar 

mencapai titik terang yang optimal, apa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah juga 

harus dilakukan oleh semua kalangan pecinta bola. Sebagai pendukung atau supporter 

tentunya juga harus melakukan refleksi dari apa yang telah terjadi pada Tragedi Kanjuruhan.  

Pendukung suatu kesebelasan sepak bola juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya 

saling disiplin dan tertib mulai dari pra-pertandingan hingga pasca pertandingan. Jika 

menggunakan analogi pada ilmu kimia, hal ini merupakan suatu hubungan aksi-reaksi. 

Apabila seluruh pihak dapat bekerjasama dalam jalannya satu pertandingan bola, maka dapat 

pula di prediksi kedepannya bahwa akan terciptanya suatu kondisi yang tertib sehingga 

membuat suasana menonton pertandingan sepak bola yang nyaman dan aman bagi seluruh 

pihak. Berikutnya, segala peraturan-peraturan yang sekira masih bersimpangan dengan 

ketentuan yang ada terkhususnya merujuk kepada peraturan yang telah dibuat oleh federasi 

sepak bola FIFA, dirasa penting untuk melakukan perombakan atau merubah peraturan yang 

berlaku. Upaya ini dilakukan agar terciptanya keserasian peraturan atau sistem hukum dalam 

anggota-anggota FIFA terhadap induk organisasi sepak bola dunia FIFA seta demi 

keberlangsungan dan kelancaran dalam usaha membuat cabang olah raga sepak bola menjadi 

globalisasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh pihak. 
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BAB 5 

PEDOMAN PENULISAN ARTICLE JOURNAL 

 

a. Judul 

Judul merupakan bagian pertama yang berfungsi untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami esensi jurnal tanpa harus membaca seluruh isi jurnal. Judul harus 

bersifat jelas, ringkas, dan menarik sehingga menarik minat pembaca. Penulisan 

judul dapat ditulis menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris. Panjang judul sendiri tidak boleh lebih dari 14 kata, tidak termasuk sub judul 

dan kata penghubung. 

 

b. Abstrak 

Bagian abstrak berfungsi bagi para pembaca untuk memahami secara singkat 

tentang isi artikel jurnal. Abstrak ditulis sebagai penjelasan jurnal tanpa mengacu 

pada jurnal yang berisi permasalahan pokok, alasan dilakukannya suatu penelitian 

atau hasil pemikiran, metode, apa yang telah dilakukan, serta hasil dan kesimpulan. 

Bagian ini ditulis secara bersambungan membentuk satu paragraf tanpa judul bagian 

(subheading), tanpa catatan kaki (footnote), tanpa kutipan pustaka, dan tanpa 

singkatan. Panjang abstrak ditulis antara 150-250 kata.  

 

c. Latar Belakang 

Latar belakang adalah bagian yang memberikan informasi kepada pembaca 

mengapa penelitian dilakukan, menguraikan permasalahan yang ada, serta 

mengaitkan teori dengan topik yang diteliti. Bagian ini adalah ringkasan dari 

penelitian yang telah dilakukan.  

 

d. Pembahasan sub bab dan sub sub bab 

Bagian ini adalah bagian pemaparan hasil penemuan termasuk analisis hasil dan 

perbandingan dengan hasil penelitian lain. Dalam menulis bagian ini mengacu pada 

referensi yang dipilih untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian dengan teori 

yang ada pada penelitian sebelumnya.  
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e. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam sebuah article journal merupakan bagian akhir dimana bagian 

ini memberi informasi kepada pembaca tentang hasil akhir dari sebuah karya ilmiah  

yang mencakup beberapa poin serta meringkas ide-ide penting yang telah 

dipaparkan. Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum beberapa kalimat yang 

mendeskripsikan penelitian nya sehingga pembaca dapat memahami benang merah 

dari seluruh pembahasan karya ilmiah yang disajikan.  
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Abstract 

The legitimacy of an action or deed is an important thing to ensure legal certainty in law 

enforcement and application in Indonesia because it relates to the fulfillment of rights and 

obligations as well as ensuring the proper and correct operation of a legal system. The 

purpose of this study is to examine and find out the validity of ordinary legal remedies in 

the form of an appeal against the results of decisions issued by BPSK as the body 

authorized to resolve consumer disputes through the mechanism of Arbitration and 

Alternative Dispute Resolution based on the Law of the Republic of Indonesia Number 8 

Year 1999 concerning Consumer Protection which is linked to the Law of the Republic of 

Indonesia Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute 

Resolution. This study uses a normative legal research method with a statutory approach 

as the primary material and other secondary materials containing legal rules. The results 

of this study are based on applicable law, the appeal against the results of the Arbitration 

and Alternative Consumer Dispute Resolution decisions through BPSK as regulated in the 

Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection 

is invalid because it has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 

                                                
46 https://www.alsalcub.org/_files/ugd/50ae0d_62cbe2a42f1a4530955be624ac38cde4.pdf  
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30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution that the decision 

resulting from the Arbitration is final and binding so that an appeal cannot be filed against 

the decision. Therefore, there is a need for further review and renewal related to the 

arrangement of legal 

 remedies for appeals against Arbitration decisions and Alternative Dispute Resolution 

through BPSK to ensure legal certainty in Indonesia. 

Keywords: Legality, Appeal Lawsuit, Arbitration and Alternative Dispute Resolution, 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

 

ABSTRAK 

Keabsahan suatu tindakan atau perbuatan merupakan suatu hal yang penting untuk 

menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan dan penerapan hukum di Indonesia 

karena berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban serta menjamin berjalannya 

suatu sistem hukum secara baik dan benar. Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji serta 

mengetahui keabsahan dari upaya hukum biasa dalam bentuk banding terhadap hasil 

putusan yang dikeluarkan oleh BPSK selaku badan yang berwenang untuk menyelesaikan 

sengketa konsumen melalui mekanisme Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , 

dalam hal ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Sehingga studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana melalui 

peraturan perundang-undangan dalam konteks pembahasan studi ini adanya bahan hukum 

primer serta dikaitkan dengan adanya bahan hukum sekunder lainnya hingga dalam studi 

terkandung kaidah hukum yang memperjelas sumber hukum serta referensi atas dasar yang 

kuat dengan hasil studi berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa upaya-upaya hukum salah 

satunya yaitu banding terhadap hasil putusan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa konsumen melalui BPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai tidak berdasar 

hukum. Karena, bahwasannya telah dijelaskan keputusan hasil dari Arbitrase adalah final 

and binding atau bersifat mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding 

terhadap suatu putusan yang sudah inkracht, dimana hal tersebut mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
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Penyelesaian Sengketa, sehingga, dalam konteks tujuan hukum itu sendiri, perlu adanya 

peninjauan lebih mendalam dan tentunya pembaharuan hukum terhadap pengaturan upaya 

hukum banding dalam putusan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui 

BPSK demi terciptannya kepastian hukum di Indonesia. 

Kata Kunci: Keabsahan, Upaya Hukum Banding, Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 

I. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi menuntut masyarakat untuk hidup jauh 

lebih dinamis dari sebelumnya. Segala sektor kehidupan yang juga meliputi segala 

transaksi menjadi berkembang kian hari semakin pesat pula. Dalam hal terjadinya 

suatu transaksi, setidaknya pasti melibatkan beberapa pihak. Sehingga, tentu perlu 

adanya perlindungan khusus yang dalam hal ini memiliki posisi terendah, yaitu bagi 

konsumen. Black’s Law Dictionary mendefinisikan perlindungan konsumen 

sebagai a statute that safeguards consumers on the use goods and service.47 Definisi 

tersebut tentunya tepat karena pada implementasinya, kegiatan yang melibatkan 

konsumen tidak hanya terhadap barang berwujud saja, tetapi juga terhadap jasa.  

Timbulnya sengketa dengan kemajuan teknologi tampaknya telah menjadi 

hal yang linear, di mana tingginya perkembangan teknologi turut mengambil andil 

besar terhadap timbulnya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam 

hal ini, badan peradilan di Indonesia yang diharapkan dapat menyelesaikan 

sengketa melalui mekanisme-mekanisme tertentu sesuai dengan keabsahan hukum 

positif Indonesia.  

Oleh karena pengaruh terhadap badan peradilan di Indonesia, penyelesaian 

sengketa dalam kegiatan bisnis melalui lembaga pengadilan menjadi hal yang tidak 

efektif dan efisien karena dianggap tidak profesional dan tidak independen dalam 

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi.48 Hal 

tersebut nyatanya menimbulkan anggapan bahwa dalam hal terjadi sengketa bisnis, 

                                                
47 Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, 8th Edition, Minnesota: West Publishing Co., Hlm. 335. 
48 Eman Suparman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakkan Keadilan, 

Jakarta: Tatanusa, Hlm. 3. 
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alternatif penyelesaian sengketa yang telah diatur melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa menjadi pilihan mutakhir dalam penyelesaian sengketa. 

Anggapan tersebut dapat didasarkan pada kemungkinan untuk dilaksanakannya 

penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dan dengan kompromi antara para 

pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan keluar dari suatu sengketa, yang 

mana para pihak diberikan posisi menguntungkan satu sama lain.49 Maka, 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa dalam hal ini 

Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme-mekanismenya tidak dapat 

menyelesaikan sengketa, maka dapat diajukan Arbitrase. Dalam hal ini, Arbitrase 

secara tegas dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan 

upaya hukum banding ke Pengadilan. 

 

II.  PEMBAHASAN 

A.   Upaya Hukum Banding 

Dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum antara para 

pihak, tentunya memerlukan suatu bentuk keputusan yang dituangkan 

dalam putusan tentang bagaimana penyelesaian tersebut dapat diselesaikan. 

Suatu putusan kadang dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan. 

Terhadap kesalahan tersebut, para pihak dapat melakukan upaya hukum 

selama hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang. Upaya hukum itu 

sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu cara guna memperbaiki 

kekeliruan dalam suatu putusan, atau dapat pula digunakan sebagai alat 

pencegah kekeliruan dalam suatu putusan yang dikeluarkan.50 Dalam kata 

lain, putusan hakim dapat saja tidak berlaku apabila setelah ditinjau dan 

dikaji lebih lanjut terdapat kesalahan yang memungkinkan dapat merugikan 

dan mencederai hak dari salah satu pihak. Upaya hukum dalam hal ini 

                                                
49 Frans H. Winarta, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 13. 
50 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Jogjakarta, Jogjakarta, 2009, hlm. 234. 
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terbagi menjadi 2 (dua) jenis upaya hukum, yakni upaya hukum biasa dan 

upaya hukum luar biasa.  

Salah satu bentuk upaya hukum biasa adalah banding, yang diatur 

dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, “Terhadap putusan 

pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan 

tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang 

menentukan lain.” Artinya, upaya hukum banding tersebut dapat dilakukan 

apabila putusan pengadilan pada tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri 

dianggap memiliki kesalahan atau memihak salah satu pihak kepada 

pengadilan tinggi. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya 

pembatasan dalam pasal tersebut yang menyatakan pengecualian dapat atau 

tidaknya upaya hukum banding dapat dilakukan, yaitu selama undang-

undang tidak menentukan lain. 

 B.   Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Dalam hal ini subjek hukum yang terlibat yakni konsumen itu sendiri 

kemudian terdapat pihak lainnya sebagai pelaku usaha dimana orang 

perseorangan ataupun dapat berbentuk badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara.51 

Jika ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen demi terciptanya 

kemanfaatan serta kepastian hukum dalam meningkatkan harkat dan martabat 

konsumen perlu adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, 

serta kemandirian konsumen untuk melindungi konsumen serta 

menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang sehat dan bertanggung 

jawab, maka dibentuk melalui persetujuan DPR yakni Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

                                                
51 Sudaryatmo,S.H, Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm 83 
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Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999, yakni memiliki asas manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, dalam hal ini 

perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat martabat 

konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen. 

C.   Penyelesaian Sengketa 

Dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul yakni pada subjek 

hukum yang telah memiliki beberapa mekanisme yang dalam 

perkembangannya menjadi proses ajudikasi yang formal dilakukan melalui 

proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa/konflik di 

masyarakat mengalami perubahan serta berkembang, yang berbentuk 

penyelesaian sengketa alternatif atau dengan kata lain dikenal dengan 

Alternative Dispute Resolution (ADR). Dalam hal ini sebuah penyelesaian 

sengketa berbentuk ini yakni ditekankan pada suatu pengembangan metode 

penyelesaian sengketa konflik yang bersifat kooperatif diluar pengadilan, 

metode yang digunakan diarahkan pada suatu kesepakatan dengan suatu 

solusi “win-win” atau “menang-menang” dimana seharusnya mampu 

mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang 

terlibat dalam konflik tersebut.52 

Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, tata cara 

penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh 

masyarakat Indonesia. Tentu dalam hal ini ADR yang diterapkan perlu 

diperhatikan dan kembangkan dalam metode perundingan dan arbitrase 

merupakan suatu cara yang efisien, cepat, dan sejalan dengan kebudayaan 

masyarakat Indonesia yang dikenal tidak konfrontatif.53 

                                                
52 Suyuthi Wildan, 2000, Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa 

Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan 

Pengadilan), Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Hlm. 4 – 6 
53 Ibid 
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1.     Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Dalam hal ini penyelesaian sengketa terdapat beberapa macam, yakni 

dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dan Arbitrase dimana dilakukan dengan beberapa cara, yaitu negosiasi, 

mediasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli. 

a)      Negosiasi 

Negosiasi atau sama artinya dengan berunding atau bermusyawarah 

dan bermufakat. Pengertian Negosiasi menurut KBBI, proses tawar 

menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna 

mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan Kamus Dictionary of Law 

Complete Edition bahwa proses tawar menawar dengan jalan berunding 

antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.54 

b)      Mediasi 

Mediasi atau penyelesaian sengketa secara menengah. Pihak yang 

menengahinya dinamakan seorang mediator. Menurut Black’s Law 

Dictionary, mediasi adalah:55 “A method of non-binding dispute resolution 

involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach 

a mutually agreeable solution.” 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi merupakan suatu 

proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga 

untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak yang 

bersengketa.56 Kemampuan yang harus dimiliki seorang mediator yakni 

keterampilan mendengar, kemampuan mengenali masalah, kesabaran, 

netral, kemampuan mendekatkan para pihak, kemampuan untuk 

                                                
54 Ibid 
55 Bryan A. Gartner, Op.Cit., Hlm. 1003. 
56 Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 

Jakarta, 1988, hlm. 569 
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meyakinkan, kemampuan membuat ringkasan, kegigihan, kemampuan 

menganalisis, kreativitas, kemampuan menjaga kerahasiaan.57 

c)      Konsiliasi 

Konsiliasi adalah Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dimana 

para pihak yang berselisih menggunakan konsiliator. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia bahwa konsiliasi adalah usaha mempertemukan kedua 

belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan 

perselisihan.58 

d)      Arbitrase 

Berdasarkan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa menyatakan arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa 

perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Maka 

disimpulkan bahwasanya sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

hanyalah sengketa yang dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa 

didasari atas kesepakatan antara beberapa pihak terkait. 

Penyelesaian sengketa arbitrase memiliki jangka waktu 180 hari, 

namun dalam penyelesaiannya memang lebih cepat dibandingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yang dimana dalam 

litigasi menyita waktu lebih banyak.59 

 

2.  Ruang Lingkup Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

Dalam penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup seperti sengketa 

hukum dagang dan hukum perdata yang akan dapat dicapai apabila didasarkan pada 

itikad, baik dari para pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan 

                                                
57 Syafrida, 2020, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 

“Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Vol.7 No.4. 
58 Ibid hlm 15 
59 Ibid hlm 16 
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penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun apabila tidak bisa diselesaikan 

juga maka diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. 

 

D.  Perbandingan Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Keabsahan dari suatu hal adalah bergantung pada kepastian hukum itu 

sendiri, di mana keabsahan ini menjadi penentu apakah suatu tindakan yang 

dilakukan sudah atau belum berlandasan pada hukum. Sebagai contoh, apabila 

suatu tindakan yang dilakukan pemerintah nyatanya tidak berdasarkan hukum, 

maka tindakan tersebut lah yang dapat dikatakan sebagai onrechtmatige atau 

kecacatan hukum yang menjadikan tindakan tersebut tidak absah, sehingga prinsip 

dari keabsahan dapat dikatakan sangat berkaitan dengan tujuan guna melindungi 

hak rakyat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.60 

Kemudian, berbicara mengenai kepastian hukum, menurut Sudikno 

Mertokusumo adalah suatu bentuk jaminan suatu hukum dijalankan, yaitu 

mengenai yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa suatu 

putusan dapat dilaksanakan.61 Oleh karenanya, kepastian hukum merupakan prinsip 

dasar atau asas, serta menjadi salah satu tujuan hukum, yakni terciptanya kepastian 

hukum itu sendiri. Keberadaan dari kepastian hukum erat kaitannya dengan keadaan 

di mana hukum dikatakan telah pasti oleh karena adanya kekuatan yang konkret 

sehingga dapat dijadikan bentuk perlindungan yang adil,62 sehingga dapat diperoleh 

keterkaitannya antara kepastian hukum dengan sistem hukum Indonesia yang 

menempatkan undang-undang selaku hukum tertulis sebagai dasar hukum 

utamanya.63 

                                                
60 Sofyan Hadi & Tommy Michael, Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata 

Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Vol. 5, No. 2, 2017, Hlm. 

3 – 4. 
61  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 2007, Hlm. 160. 
62 Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui 

Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Credipo, Vol. 1, No. 1, 2019, Hlm. 14. 
63  Ridwan Halim, Evaluasi Kulia Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm. 166. 
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 3.    KESIMPULAN 

Apabila dilakukan perbandingan antara kedua peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, upaya hukum banding terhadap sengketa konsumen yang diselesaikan 

melalui BPSK yang ditempuh dengan prosedur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa menjadi tidak absah. Adanya perbedaan pengaturan di mana dalam hukum 

perlindungan konsumen yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 

56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang mana pada Pasal 54 ayat (3) dijelaskan bahwa 

kekuatan putusan majelis BPSK adalah bersifat inkracht van gewijsde. Namun dalam 

Pasal 56 ayat (2) dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat mengajukan 

keberatan kepada Pengadilan Negeri. Kemudian, Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa pada Pasal 60 yang mengatur bahwa keputusan hasil arbitrase 

adalah final dan mengikat artinya apabila sudah inkracht tidak dapat dilakukannya 

upaya hukum, tetapi apabila kembali mengacu pada Pasal 56 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

nyatanya arbitrase termasuk ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat 

diajukan keberatan oleh para pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri. Oleh 

karena itu, penyelesaian sengketa yang terkerucut pada penyelesaian sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha melalui BPSK dinilai tidak memiliki keabsahan dan 

perlu adanya peninjauan lebih lanjut serta membaharui mengenai sistem dalam 

pengaturan upaya hukum banding terhadap putusan Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam lingkup perlindungan konsumen guna mewujudkan 

tujuan hukum itu sendiri, yakni kepastian hukum sehingga pada jalannya sistem 

hukum di Indonesia yang mencakup hukum perlindungan konsumen dapat berjalan 

dengan maksimal dan optimal. 
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BAB 6 

PEDOMAN PENULISAN RESEARCH PAPER 

 

a. Judul 

Penulisan judul pada research paper wajib ditulis secara singkat dan padat karena 

umumnya dibatasi maksimal 14 kata. Judul yang dibuat tentu harus menarik agar 

pembaca tertarik untuk mengetahui lebih dalam terhadap penulisan yang dibuat. 

  

b. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang dari permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan serta tujuan penulisannya. Pada bagian ini, penulis juga 

menyampaikan solusi atas permasalahan yang diangkat dan membandingkan 

penelitiannya terhadap penelitian sebelumnya. 

 

c. Latar Belakang 

Bagian latar belakang berisi hal-hal yang melandasi urgensi penulisan research 

paper, dalam hal ini dapat berupa uraian teoritis maupun yang bersifat praktis. Dalam 

penulisannya, latar belakang dapat dimulai dengan pengetahuan umum, teori, 

pertanyaan, kutipan, ungkapan, maupun slogan yang relevan. Selanjutnya, 

pendahuluan tersebut dapat ditunjukkan hubungannya dengan masalah atau topik 

yang akan dibahas dalam makalah. 

 

d. Rumusan Masalah 

Setelah pemaparan latar belakang, bagian selanjutnya yang perlu diutarakan 

adalah rumusan masalah atau topik bahasan serta batasannya. Masalah yang akan 

dibahas tidak terbatas pada hal-hal yang membutuhkan pemecahan, tetapi juga 

mencakup hal-hal yang membutuhkan penjelasan, pendeskripsian, atau penegasan 

lebih lanjut. 

Dalam penulisan research paper, rumusan masalah merupakan hal yang 

pertama kali harus dipastikan. Barulah setelah topik bahasan serta batasannya 

ditetapkan, penyusunan kerangka, pengumpulan bahan penulisan, dan penulisan 

draft research paper dapat dilakukan.   
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○ Tujuan penelitian  

Bagian ini menunjukkan analisis perbandingan penelitian yang dilakukan 

dan hasil yang diperoleh setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. 

 

○ Metode penelitian  

Bagian ini berisi tentang informasi penting yaitu objek yang akan dibahas 

dalam penulisan, metode penelitian, serta aplikasi metode dalam objek 

penelitian. 

 

○ Dasar hukum  

Bagian ini menjelaskan dengan singkat terkait landasan hukum yang 

relevan dengan rumusan masalah. 

 

e. Pembahasan 

Pembahasan berisi penulisan tentang penelitian yang ditemukan serta dijabarkan 

secara lengkap, namun tidak melebar. 

 

f. Penutup 

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan atau intisari dari 

penelitian yang telah dilakukan serta jawaban secara singkat, padat, dan jelas terkait 

rumusan masalah yang diangkat. 

 

g. Rekomendasi 

Bagian ini memuat referensi yang digunakan dalam penulisan hukum dan ditulis 

tanpa pindah halaman baru. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu nama 

pengarang, tahun terbit, judul, nama penerbit, dan tempat penerbit. 
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CONTOH RESEARCH PAPER64 

(mengikuti ketentuan penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 

 

PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) 

DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN E-

COMMERCE OLEH BADAN PENYELESAIAN 

SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 

 

Andrean Putra Kionggo(1), Roro Qannala Sintadira (2), Amanda 

Syafa Narissa(3) 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Berbagai negara saat ini tak terkecuali Indonesia sedang memasuki era baru 

yaitu era digitalisasi. Era digitalisasi ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan 

masyarakat. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang terpaksa mengikuti 

era digitalisasi ini karena sektor ini tak pernah lepas dari kegiatan jual beli antar 

masyarakat maupun perusahaan. Era digitalisasi yang memasuki sektor ekonomi 

juga disebut sebagai Era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah istilah yang tercipta pada 

tahun 2011 di Jerman yang saat itu ditandai dengan adanya revolusi digital dimana 

segala kegiatan proses industri dilakukan secara digital yang mencakup berbagai 

jenis teknologi.65 

II. Rumusan Masalah 

Adapun penulis mendapati rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa urgensi penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen e-commerce oleh Badan Penyelesaian 

                                                
64 https://drive.google.com/file/u/3/d/1AcI5Zj-q2-s3nwr0Qi07oXo0BCGU0Vff/view?usp=drivesdk  
65 Ventika Eka, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”, Volume X Info Singkat, No.9 (2018): 20. 

https://drive.google.com/file/u/3/d/1AcI5Zj-q2-s3nwr0Qi07oXo0BCGU0Vff/view?usp=drivesdk
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Sengketa Konsumen (BPSK)? 

2. Bagaimana metode yang tepat dalam penerapan Online Dispute Resolution 

(ODR) dalam menyelesaikan sengketa konsumen e-commerce oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? 

Adapun tujuan diadakan penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis urgensi penerapan Online Dispute Resolution (ODR) 

dalam menyelesaikan sengketa konsumen e-commerce oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

2. Untuk menganalisis model yang tepat dalam penerapan Online 

Dispute Resolution (ODR) dalam menyelesaikan sengketa 

konsumen e-commerce oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) 

 

III. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis-

normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta hukum positif yang berhubungan dengan penelitian ini.66 Penulis 

memilih menggunakan penelitian yuridis normatif karena dalam melakukan 

penelitian, penulis menggunakan buku, jurnal, dan artikel hukum sebagai sumber-

sumber data untuk melakukan penelitian. 

IV. Dasar Hukum 

Penelitian ini mendasarkan data-data yang digunakan dengan dasar hukum 

sehingga kredibilitasnya dapat terjamin. Berikut dasar hukum yang kami gunakan: 

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

2. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

                                                
66 Metode Penelitian 
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4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengertian E-Commerce 

Electronic Commerce atau biasa disingkat E-commerce merupakan suatu 

platform berbasis teknologi yang telah banyak digunakan oleh kalangan masyarakat 

yang didukung dengan berkembangnya teknologi pada zaman ini. Pada dasarnya, e-

commerce yang dikenal dalam kalangan masyarakat kebanyakan terbatas hanya pada 

transaksi jual-beli saja. Akan tetapi, dalam transaksi jual-beli tersebut e-commerce 

juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem 

manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.67 E-

commerce sendiri termasuk ke dalam bagian dari E-business yang dimana cakupan 

dari e-business lebih luas. E-business dapat mencakup tidak hanya bidang 

perniagaan, tetapi juga pengkolborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan juga 

lowongan pekerjaan. 

2. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Definisi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam 

Pasal 1 butir 11 UUPK jo. Pasal 1 angka 5 Permendagri nomor 06/M-

DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan 

pasal tersebut, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga 

yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 

usaha dengan konsumen”. BPSK dibentuk dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan 

sengketa-sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.68 BPSK 

diharapkan bisa menjadi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 

                                                
67 Harmayani, Marpaung Durahman, Hamzah Amir, Mulyani Neni, Hutahaean Jeperson, 2020, E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis 

Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 2 

68 Nugrohandhini Dwi. “Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan”. Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 2019. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pas al-6-Undang-Undang-Hak-
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di Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari awal mula dibentuknya Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) ini adalah menjadi salah satu alternatif untuk 

menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dikarenakan beracara 

di peradilan umum memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tentu tidak 

sedikit, tetapi dibutuhkan hukum acara yang memiliki waktu singkat dan mengurangi 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan  

sengketa konsumen.69 

3. Pengertian Online Dispute Resolution 

Jalur litigasi atau peradilan bukanlah satu-satunya alternatif dalam 

penyelesaian sengketa. Selain melalui jalur litigasi, terdapat beberapa alternatif 

penyelesaian sengketa lain. Salah satunya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa 

atau kerap disebut Alternative Dispute Resolution yang disingkat ADR.70 Definisi 

dari Alternative Dispute Resolution (ADR) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan, 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. 

Seiring dengan adanya perkembangan zaman pada dunia yang disertai oleh 

globalisasi, penyelesaian sengketa ini mulai berkembang menjadi online atau kini 

akrab disebut dengan Online Dispute Resolution (ODR). Pada Tahun 1990-an, 

masyarakat menganggap bahwa Online Dispute Resolution (ODR) merupakan forum 

penyelesaian sengketa yang cukup efisien. Adanya opsi penyelesaian secara mudah 

yang dilaksanakan tanpa bertemu langsung secara tatap muka serta biaya yang 

dibutuhkan relatif rendah, masyarakat menganggap bahwa ODR dapat mencakup 

lebih banyak pihak yang berbeda dalam satu kali pelaksanaan.71 

4. Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) dalam Badan Penyelesaian 
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Sengketa Konsumen (BPSK) 

Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan pada Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) tidak hanya melalui jalur litigasi atau peradilan tetapi 

juga beberapa alternatif lain atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 butir 10 menyebutkan, “Alternatif 

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan 

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Pasal ini 

menjelaskan bahwasanya di Indonesia, juga memiliki alternatif-alternatif lain untuk 

menyelesaikan sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan 

penilaian ahli. Dan seiring dengan perkembangan zaman, Online Dispute Resolution 

(ODR) mulai dibahas untuk menjadi salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa 

atau Alternative Dispute Resolution (ADR). 

 

5. Urgensi Pengaturan Online Dispute Resolution di BPSK 

Urgensi akan adanya pengaturan terhadap Online Dispute Resolution di 

Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) mengacu pada adanya peningkatan dalam hal 

pengguna e-commerce di Indonesia. Berdasarkan data yang menyatakan bahwa 

tingginya pengguna e-commerce Indonesia mencapai 168,3 juta konsumen dan nilai 

transaksi yang mencapai $18,76 miliar, menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

drastis yang menyebabkan adanya potensi kenaikan pengguna e-commerce.72 

Melalui hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa potensi adanya sengketa dalam e-

commerce ini dapat dihindari. 

 

6. Penggunaan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen 

Berdasarkan UUPK Pasal 49 ayat 1, tidak semua sengketa konsumen harus 

diselesaikan melalui pengadilan, terdapat lembaga yang dibentuk pemerintah untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam menyelesaikan sengketa antar konsumen 

                                                
72 Simon Kemp, Digital 2020: April Global Statshot, https://datareportal.com/reports/digital- 2020-april-global-statshot, diakses 8 

Oktober 2022. 
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melalui cara73: 

1. Mediasi 

2. Konsiliasi 

3. Arbitrase 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

I. Kesimpulan 

Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) yang merupakan Alternative Dispute 

Resolution (ADR) dalam melaksanakan penyelesaian perkara konsumen di Indonesia 

telah memiliki beberapa prosedur-prosedur serta mekanisme-mekanisme. Namun, 

prosedur serta mekanisme yang dimaksud hanya memadai jikalau dilakukan secara 

tatap muka. Namun, dengan adanya globalisasi yang menyebabkan berkembangnya 

teknologi di dunia tak terkecuali di Indonesia, tentu telah memberikan kemudahan 

bagi aktivitas sehari-hari manusia dan sudah seharusnya pemerintah memanfaatkan 

fasilitas-fasilitas tersebut demi kemudahan masyarakat. Sehingga, kemudahan 

tersebut dapat diaplikasikan dalam penyelesaian sengketa konsumen pada Badan 

Penyelesaian Sengketa (BPS). Pengaplikasiannya ini ialah dengan menerapkan 

Online Dispute Resolution (ODR). ODR sendiri adalah ADR yang diterapkan secara 

online dan lewat media online. Tetapi, terdapat permasalahan yaitu bahwa ODR 

sendiri belum memiliki pengaturan secara komprehensif sehingga diperlukan 

regulasi secara detail tentang ODR serta penerapannya di Indonesia. Regulasi 

tersebut mencakup mekanisme, kompetensi absolut antar lembaga serta penerapan 

dan eksekusi ODR di Indonesia. 

II. Rekomendasi 

Bagi Pemerintah: 

1. Untuk segera membuat regulasi yang menjadi dasar berlakunya ODR di 

                                                
73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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Indonesia, yaitu dengan memasukan unsur ODR ke dalam UU APS terkhusus 

pada BAB XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

2. Segera menentukan kompetensi absolut dari penerapan ODR tersebut. 

3. Eksekusi penerapan ODR tersebut terkhusus di BPSK, dimana 

mempersiapkan teknologi yang memadai di setiap BPSK yang ada di 

Indonesia. 

Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): 

1. Berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal kesiapan fasilitas yang ada. 

2. Menerapkan mekanisme baru yang terdapat dalam regulasi baru di dalam UU 

APS. 
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