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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 

 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 

ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat 

tersebut, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. 

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara 

kesatuan yang berbentuk Republik.1 Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus 

memenuhi konsep negara hukum pada umumnya yaitu sebagai negara berdasarkan 

konstitusi, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, 

serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

 

Dalam negara hukum, kekuasaan negara diatur dan dibagi menurut hukum. 

Kekuasaan dan tindakan penguasa harus berdasar atau bersumber pada hukum, dan 

hukumlah yang hendak ditegakkan dan dilaksanakan. Berdasarkan hukum dan paham 

demokrasi itulah negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan 

kedaulatan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan “demokrasi”. 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan) 

artinya pemerintahan rakyat.2 

 

                                                                 
1 Lihat lebih jelas dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 A. Mukti Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 61. 
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Menurut F.R Bothlingk, negara hukum adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers 

is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan 

dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan 

pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een 

binding van rechter administatie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden 

van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan 

disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).3 Sementara itu,  

Menurut A.Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana 

adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan 

kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.4  

Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa 

konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.5 

Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done 

according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, 

bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.6  

Jauh sebelum berbagai pandangan itu, diantaranya Plato dan Aristoteles mengemukakan 

pandangan-pandangannya mengenai negara hukum, Plato mengemukakan konsep nomoi yang 

dapat dianggap sebagai cikal bakal tetang pemikiran negara hukum.7 Aristoteles mengemukakan 

ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait 

                                                                 
3 Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21 
4 A.Hamid S. Attamimi, 1992, “Teori perundang-undangan Indonesia”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan 

Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8. 
5 Philipus M. Hadjon, 1994, “Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, makalah pada 

Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga 

Surabaya, hlm. 6. 
6 Ridwan HR, 2014, Loc.Cit 
7 SF Marbun et. al., 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1. 
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pada “polis”.8 Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan 

pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menetukan baik buruknya suautu hukum. Manusia perlu 

dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang 

bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.9 

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan” bahkan 

negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, 

konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit. 

Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang 

mengajarkan hal terbut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus 

ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.10  

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham 

kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak 

ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang 

diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik 

itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi 

masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Konsep negara hukum 

berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara 

hukum rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law yang telah mendapat dorongan dari 

pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham 

liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan hukum berarti 

penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa 

                                                                 
8 Moh.Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, 1980, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

 Jakarta, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, hlm. 142. 
9 Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, Asas-Asa Hukum Tata Negara,  

Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 109. 
10 L.J Van Apeldoorn, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnja Paramita, 

hlm. 24. 
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hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara 

hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang 

terpenting adalah penegakan keadilan hukum sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan 

hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima 

untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.11 

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrick Julius Stahl dan 

Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang 

penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:  

a. Hak-hak asasi manusia;  

b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;  

c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah 

ada;  

d. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.12  

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo 

Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu:  

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan 

di hukum jika melanggar hukum.  

                                                                 
11 Ibid, hlm.28 
12 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu, 

hlm. 311. 
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b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat 

negara. 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.13  

 Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau 

pilar utama suatu negara hukum (the rule of law maupun rechtsstaat).14  

a. Pertama; Supermasi hukum (supermacy of law), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris 

akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai 

pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah 

manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.  

b. Kedua; Persamaan dalam hukum (equality before the law). Hal ini berkaitan dengan adanya 

persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif 

dan dilaksanakan secara empiris.  

c. Ketiga; Asas legalitas (due process of law). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan 

berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dahulu dari 

perbuatan atau tindakan administrasi.  

d. Keempat; Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara 

dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan 

                                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi checks and balances dan tidak 

terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.  

e. Kelima; Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya 

pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi 

tentara, organisasi kepolisian dan lain-lain, juga lembaga-lembaga baru seperti komisi hak asasi 

manusia, komisi pemilihan umum dan lain-lain, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di 

tangan kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen.  

f. Keenam; Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus 

ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi 

oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi 

(uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.  

g. Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan 

bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. PTUN 

dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para 

pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.  

h. Kedelapan; Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara 

hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini 

adalah dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan 

misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.  

i. Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyandang 

hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan 
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dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan HAM merupakan pilar penting dalam setiap 

negara hukum.  

j. Kesepuluh; Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan 

rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, 

setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan 

yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

diterapkan secara sepihak.  

k. Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat). 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana citi-cita 

nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara 

hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan 

negara.  

l. Keduabelas; Transparasi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang 

terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan/kekurangan 

yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran 

serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak 

dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu 

mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi).  

Dalam lingkup kekuasaan pemerintah, maka tipe negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu 

hukum formal dan negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul 

konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. Negara hukum materil 

merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan negara hukum 

modern (modern rechtsstaat). Pada tipe negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan 
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saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-

undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara berkewajiban secara aktif untuk terlibat 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Gagasan bahwa 

pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh konsep legal state telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus 

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif melainkan 

harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat 

dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian secara luas, 

dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama 

dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang 

selanjutnya melahirkan konsep negara hukum welfare state (negara kesejahteraan), dengan 

merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi. Hukum 

dijadikan aturan main dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta untuk mengatur 

hubungan hukum penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Jika membandingkan 

kedua konsep negara hukum, maka negara hukum material  (Materiele Rechtsstaat) lebih 

mengedepankan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan konsep negara hukum formal 

(Formele Rechtsstaat) hanya mementingkan perlindungan individu dan dituangkan dalam bentuk 

peraturan, prosedur, doktrin, dan sebagainya.15 Tentunya negara hukum formal tidak mungkin 

mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Konsep negara hukum formal lebih menonjolkan pembedaan status kewarganegaraan, 

sehingga tidak seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.16 Konsep 

                                                                 
15 John Pieris, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007) hlm 23. 
16 Satjipto Rahardjo, Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum "Kacangan"(Jakarta: Kompas, 19 Agustus 2002) 



 

 
9 

 

negara hukum (Rechtsstaat) selalu dikaitkan dengan pengertian "demokratis" sehingga kedua 

istilah tersebut kemudian digabungkan menjadi Democratische Rechtsstaat atau negara hukum 

yang demokratis.17  Oleh karenanya, sebenarnya hukum harus digunakan sebagai instrumen 

pengaturan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara, perwujudan HAM dan keadilan. 

Penelusuran konsep negara hukum dapat dimulai sejak jaman Yunani dan kemudian jaman 

Romawi Kuno, sesungguhnya justru menjadi sumber dari teori kedaulatan.  

Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi 

Romawi sedangkan tradisi Yunani Kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.18 

Kemudian didalam ajaran kedaulatan hukum maka sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, 

bukan negara sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran tersebut, 

maka kepala negara harus tunduk pada hukum. Sedangkan pada ajaran kedaulatan rakyat maka 

rakyat adalah sesungguhnya sebagai pemegang kedaulatan, dimana kehendak rakyat menjadi 

sumber satu-satunya kekuasaan bagi setiap pemerintahan. 

Dalam menyoroti makna negara hukum secara filosofis, Franz Magnis-Suseno berpendapat, 

bahwa: "Negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum, tidak selamanya negara 

hukum adalah negara demokratis. Pemerintahan monarkis atau paternalistic pun taat kepada 

hukum. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang 

sesungguhnya".  Kemudian dikatakannya bahwa demokrasi merupakan cara paling aman untuk 

mempertahankan kontrol atas negara hukum.19 Sebenarnya, konsep negara hukum harus lebih 

dipahami sebagai suatu kondisi di dalam masyarakat, yang mampu mengembangkan hukum dalam 

                                                                 
17 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum(Jakarta: Ghalia Indonesia 1986) hlm 8. 
18 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya 

di Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hooeve, Jakarta, 1994) hIm 11. 
19

Frans Magnis-Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis (Jakarta:Gramedia, 1997) hIm 58. 
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negara demokratis yang ditentukan oleh rakyat bagi pengaturan hubungan di antara sesama rakyat. 

Itu sebabnya salah satu perspektif penting di dalam sosiologi hukum yang harus dipahami dan 

diimplementasikan secara baik adalah undang-undang maupun konstitusi yang merupakan 

konsensus dari beragam aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka 

norma-norma hukum yang harus diciptakan oleh para pembuat hukum atau pembentuk konstitusi, 

terutama yang mengatur pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga 

eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah norma-norma hukum yang memiliki landasan sosiologis 

yang kuat. Intinya adalah norma-norma hukum tersebut harus dibuat dengan terlebih dahulu 

mendapat tanggapan dan input baru yang relevan dari berbagai lapisan masyarakat. 

Terkait dengan pemikiran Franz Magnis-Suseno yaitu mengenai konsep negara hukum 

harus dipahami dalam perspektif pengaturan tentang batas-batas kekuasaan yang dimiliki oleh 

lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karenanya, selain pembatasan kekuasaan harus 

diatur dengan norma-norma hukum yang jelas juga harus dihubungkan dengan keterkaitan antara 

pemisahan kekuasaan serta hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut Jelasnya, 

pembatasan kekuasaan harus disertai dengan pemisahan kekuasaan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, negara hukum kemudian menjadi negara hukum modern yang 

telah memasukkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam konstitusi dan peraturan hukum di 

bawahnya. Karena itu, Lunshof20 menyebutkan unsur negara hukum yang demokratis adalah:  

(1) pemisahan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang dan peradilan,  

(2) penyusunan pembentukan undang-undang secara demokratis,  

(3) asas legalitas,  

(4) pengakuan atas hak asasi.  

                                                                 
20 H. R. Lunshof, Weljin, Wet, Wetgever (Zwolle: W. E.J. Tjeenk Willink, 1989) hIm 7. 
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Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat empat 

norma hukum yang merupakan kaidah-kaidah fundamental yang telah mendasari konsep negara 

hukum di Indonesia. Norma hukum tersebut dapat dipahami di dalam Penjelasan Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum 

(Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Ketentuan ini merupakan 

norma hukum yang pertama dan kedua. Selanjutnya ditegaskan pemerintah berdasarkan atas 

sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Ketentuan ini merupakan norma hukum yang ketiga dan 

keempat. Keseluruhan norma hukum tersebut berada dalam satu kesatuan norma hukun yang sah 

dan mengikat. Ketentuan-ketentuan normatif konstitusional ini bersumber dari Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Alinea ke IV yang berbunyi : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 21 

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam  UUD 1945 yang secara tegas 

mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. 

Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa 

perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan 

                                                                 
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke IV 
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sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan 

tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan 

masyarakat di atas kepentingan orang perorang. 

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh 

setiap orang maupun negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 

(empat) makna sebagai berikut : 

(i) Sebagai kondisi sejahtera (well-being),  kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi 

manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, 

kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala 

manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam 

kehidupannya;  

(ii) Sebagai pelayanan sosial,  umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan 

sosial (socialsecurity), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial 

personal (personal social services); 

(iii) Sebagai tunjangan sosial,  kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. 

Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, 

pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah 

kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;  

(iv) Sebagai proses atau usaha terencana,  sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, 

lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk 
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meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan 

sosial.22 

Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat dilepaskan dari empat 

definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan-

kebijakan yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan warganya. 

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, 

pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa 

Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan 

kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pula bahwa salah 

satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk 

pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur. Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat 

serta mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan 

kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan 

kemakmuran perorangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan negara mengatur dengan kewajiban perundang-undangan melalui peraturan-

peraturan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pasar modal, HAKI, dan Teknologi 

Informasi. 

Dewasa ini, dunia sedang berada dalam era informasi (information age), yang merupakan 

tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri. Sesuai dengan 

perkembangan peradaban manusia, maka tentunya pemahaman dan pengembangan sistem hukum 

                                                                 
22 Prabu Bathara Kresno, https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-

indonesia, Di akses pada 5 Oktober 2019, Pukul 20.00 WIB 

https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia
https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia
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ataupun konstruksi hukum yang terbangun adalah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. 

Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) memicu 

perkembangan teknologi informasi (information technology revolution) menjadi kian pesat 

sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan 

sistem informasi yang kian rumit dan handal serta mampu memenuhi permintaan semua lapisan 

masyarakat. Hal ini terlihat pada sekarang ini, yaitu jika dahulu produk teknologi informatika 

(contoh: komputer dan perangkat komunikasinya) hanya bisa dinikmati terbatas pada kalangan 

organisasi bisnis yang besar sekarang bisa dinikmati oleh perusahaan kecil dan bahkan sudah 

merambah masuk ke dalam lingkup rumah tangga. Semula komputer berukuran besar dan berharga 

mahal kini komputer menjadi kian kecil, semakin tinggi performancenya dan semakin murah pula 

harganya (downsizing). Demikian pula dengan keberadaan suatu sistem informasi organisasional 

yang semula bersifat tertutup (proprietary) sekarang bersifat terbuka (open system 

interconnection) serta semakin jauh lingkup jaringan komunikasinya (global communication 

network), sehingga dunia sekarang ini terasa kian dekat dan sempit terlebih dengan adanya 

jaringan pintar sedunia (worldwide intelligent network) dan IVIS (Interactive Voice Information 

System).23  Sekarang ini, dunia telah berada dalam perkembangan teknologi elektronik yang 

berbasiskan lingkungan digital dengan bermula dari ditemukannya semi konduktor yang kini telah 

menjadi suatu bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari yang memberikan komputer pribadi, 

mesin fax, jaringan-jaringan digital tanpa kabel, telepon selular (smartphone) serta membukakan 

beberapa pelayanan seperti televisi kabel, penggunaan kartu kredit dan hal-hal lain sebagainya.24 

Secara general ciri suatu masyarakat informasi adalah masyarakat yang telah cukup memiliki 

pendidikan dan/atau mempunyai kesadaran akan arti pentingnya suatu informasi, dalam suatu 

                                                                 
23 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika,Rajawali Press,cetakan kedua,2004:hlm.27 
24 Brian Fitzgerald, "Conceptualising the digital Environment" dalam Going digital 2000: Legal Issues for  

E-Commerce, Software and the Internet, diedit oleh Anne Fitzgerald, et.al, (New South Wales: Prospect MediaPty 

Ltd, 1999), hlm. 1. 
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masyarakat informasi terdapat beberapa unsur-unsur penting yang sangat fundamental, yaitu 

antara lain ialah:25 

1. Informasi adalah sumber yang utama. Kita perlu memahami proses pembatasannya. 

Hukum bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital 

2. Informasi adalah tidak dapat diraba (intangible), namun dapat dibuat salinan (copy) dan 

pergerakan secara internasional dapat dilakukan secara cepat dan mudah serta mampu 

mengatasi masalah waktu dan tempat 

3. Masyarakat informasi adalah non-territorial. Dalam masyarakat informasi, batas-batas 

wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi akan tetapi hal ini merupakan suatu hal 

yang harus diatur terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana 

yang berlaku 

4. Peniruan/pengkopian informasi yang mudah dan cepat sangat berpengaruh pada proses 

pembatasannya, bagaimana membatasi informasi jika batas-batas itu mudah diubah 

5. Masyarakat informasi itu global, pasar yang jauh lebih besar dan lebih murah untuk 

dimasuki 

6. Masyarakat informasi itu didesentralisasikan, karena itu meninggalkan pertanyaan 

mengenai apa bentuk atau model sentralisasi dari pembagian atau peraturan mengenainya 

7. Berbeda dengan standar produk secara besar-besaran dari era indusri, pada masyarakat 

informasi produk-produk yang dibuat haruslah terlebih dahulu lulus uji kelayakannya 

8. Konvergensi atas gagasan digitalisasi telah membawa konvergensi pada dasar komunikasi 

dan distribusi jaringan-jaringan, akan meningkatkan isu mengenai akses dan monopoli 

                                                                 
25 Tapscott D, The digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, (California, Hoover 

Institution Press,1999), sebagaimana dikutip oleh Brian Fitzgerald.,op.cit.,hlm.3-10. 
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9. Digitalisasi dan teknologi komputer menopang unsur-unsur dasar lainnya dari masyarakat 

informasi, yang memfokuskan pada isu (permasalahan) mengenai kekuasaan setiap orang 

atau badan untuk mengontrol kode dan teknologi. 

Teknologi informasi dan hukum adalah dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi 

kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan 

tumbuhnya kehidupan sosial, sedangkan teknologi informasi ada ketika kebutuhan manusia akan 

kehidupan lebih baik begitu penting. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengendalikan 

penggunaan teknologi informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi 

informasi diperlukan untuk membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan 

keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu 

banyak. Teknologi informasi terus tumbuh begitu pesat sehingga merambah ke bidang-bidang lain. 

Secara umum peran teknologi informasi adalah untuk memastikan bahwa layanan-layanan yang 

memudahkan kehidupan manusia dapat disajikan baik apabila diperlukan maupun tidak. Dengan 

begitu, setiap saat agen perubahan sosial (seperti sainstis, sosiolog, pakar hukum dan sebagainya) 

perlu mengkaji dan memprediksi kemunculan teknologi informasi dan perkembangan teknologi 

sehingga akses terhadap pengetahuan menjadi lebih baik.26 

Harus diakui sejarah perkembangan teknologi informasi pada dasarnya berlangsung sejajar 

dengan peradaban manusia, manusia purba melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi 

kepada yang lain untuk tetap dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang keras termasuk untuk 

berburu binatang yang lebih besar. Penyampaian informasi melalui tanda-tanda atau simbol-

simbol seperti yang terukir pada gua-gua peninggalan jaman pra-sejarah menjadi inti dari 

pertahanan dalam kehidupan. Penafsiran berasal dari contoh pendahulu atau ikutan agar terhindar 

dari konsep fitnah atau marabahaya lain. Kini, kehidupan nomaden yang berpindah-pindah telah 

                                                                 
26 Mahyuddin K. M. Nasution, Perspektif Hukum Teknologi Informasi, (Medan:Fasilkom-TI, Universitas Sumatera 

Utara, 2014). 



 

 
17 

 

digantikan oleh kehidupan modern. Informasi tidak sekedar ditafsirkan, tetapi memerlukan 

pemaknaan lebih mendalam sehingga memerlukan teknik lebih canggih untuk mengungkapkan 

informasi apa disebalik informasi yang ada. Oleh karena itu, teknologi informasi terus dipacu dan 

sejak era industri tergantikan dengan era informasi, dunia seperti kebanjiran teknologi informasi.27  

Telekomunikasi 

1839 Telegraph Sir Charles Wheatstone 

& Sir William 

Forthergill Cooke 

Telegraph elektrik pertama beroperasi 

dengan jangkauan 21 kilometer di Great 

Western railway. 

1876 Telepon Alexander Graham 

Bell (Amerika Serikat) 

Telepon ditemukan, tapi menurut 

kongres AS bahwa Antonio Meucci 

yang menemukan telepon. 

1900  Reginald Fessenden Pengiriman suara manusia tanpa melalui 

kabel. 

1901  Guglielmo Marconi Pembangunan komunikasi tanpa kabel 
antara Inggris dan Amerika Serikat. 

1925  John Logie Baird Pengiriman pesan berupa gambar siluet 

bergerak. Pada tahun yang sama dapat 

dikirimkan gambar bergerak atau 

televisi menggunakan Nipkow disk. 

1973 Telepon Generasi I 
 Genggam Martin Cooper Telepon genggam ditemukan. 

1983 Seluler Amos E. Joel Jr. Sistem penyambungan ponsel dari satu 
wilayah ke sel ke wilayah sel yang lain. 

1990 Telepon Generasi II 

 Telepon dengan teknologi 2G, 

CDMA dan GSM. 

Penggunaan sinyal digital melengkapi 

telepon genggam dengan pesan suara, 

panggilan tunggu, dan pesan singkat 

(SMS). 

2000 Telepon Generasi III 

 Telepon dengan teknologi 3G. Penggunaan sinyal digital untuk Internat 
dan video call. 

? Telepon Generasi IV 

 Pendekatan dengan teknologi 

nirkabel dengan melibatkan 

internet protocol (IP). 

CDMA, wireless LAN, Bluetooth dan 

sebagainya. Telah mengakomodasi 

berbagai aplikasi seperti video,  dll. 

? Telepon Generasi V. 

… 

Gambar 1. Garis waktu perkembangan teknologi 
telekomunikasi28 

                                                                 
27 Nasution, M. K. M. (Mahyuddin). 2005a. Pandangan terhadap  rancangan  undang- undang hukum 

pidana tentang informasi elektronika dan domain. Al-Khawarizmi: Journal of Computer Science, 

Vol. 1(2): 63-70. 

 
28 Mahyuddin K. M. Nasution, Perspektif Hukum Teknologi Informasi, (Medan:Fasilkom-TI, Universitas Sumatera 

Utara, 2014). 
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Gambar 1 adalah gambaran singkat yang menjelaskan perkembangan teknologi informasi menurut 

garis waktu (timeline). Teknologi ini merupakan teknologi pendukung dalam pertukaran informasi 

(teknologi informasi), melalui berbagai macam media perantara. Secara teknologi, terdapat 

berbagai media komunikasi yang secara umum berasal dari alam, apakah itu bersifat konduktor 

(penghantar arus listrik), atau semi-konduktor, atau melibatkan sumber-sumber daya alam yang 

penggunaannya di Indonesia telah di atur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun 

demikian perkembangan teknologi informasi dan penggunaannya telah mendorong pemerintah 

Indonesia untuk menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. Sejarah komputer, jaringan, internet, dan telekomunikasi tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lain. Sekarang ini, teknologi ini hampir tanpa ada kalang yang jelas 

kecuali sekedar nama dalam bidang kajian dan secara umum dikenali sebagai teknologi informasi. 

Pada satu sisi, komputer akan menjadi pendukung terhadap telekomunikasi dalam hal ini komputer 

sebagai bagian dari teknologi telekomunikasi. Sebaliknya, pada sisi lain semua piranti / 

telekomunikasi sebagai alat pendukung terhadap jaringan komputer dalam hal ini dipandang 

sebagai teknologi komunikasi yang mendukung teknologi informasi.29 

Teknologi informasi untuk hukum, dimulai dari penggunaan beberapa perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk kepentingan hukum, seperti penggunaan pengolah kata (misalnya Microsoft 

Word) dalam mendokumentasikan proses penjatuhan hukuman. Perkembangan seterusnya 

didasarkan atas perlunya pengolahan data atau informasi hukum yang cepat, maka informasi perlu 

distrukturisasi dalam satu pangkalan data (database), yang memungkinkan penemuan kembali 

informasi yang sesuai untuk kepentingan lain. Dalam nada yang sama pangkalan data dinyatakan 

dalam  lingkaran legal sebagai “kumpulan karya bebas, data atau bahan lain yang diatur secara 

sistematis atau bermetode serta dapat diakses oleh peribadi secara elektronik atau cara lain. 

                                                                 
29 Nasution, M. K. M. (Mahyuddin). 2005c. Hak akses komputer dan sistem elektronik dalam rancangan Undang-

Undang Hukum Pidana. Al-Khawarizmi: Journal of Computer Science, Vol. 1(3): 77-83. 
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Informasi yang terdapat di dalam pangkalan data dapat ditemukan secara online dengan 

merumuskan kueri pencarian. Istilah umum untuk ini adalah penemuan  kembali  informasi 

(information retrieval).30 

 

Komputer dan Jaringan Internet 
 Generasi IV 

1980- 

an 

VLSI Ribuan komponen transistor dalam satu chip tunggal 

Video game Atari 2600 

1981 Televisi France Telecom Terciptanya telepon televisi (video link) 

PC IBM Menggunakan mikroprosesor 

1982 TCP/IP Terbentuknya TCP/IP (transmission control protocol) dan 

Internet Protocol 

1984 DNS Sistem penamaan domain (domain name system). 

1987  Tercatat 10.000 komputer telah terhubung (sepuluh kali lipat 

dari sebelumnya). 

1988 Chat Jarkko Oikarinen Memperkenalkan internet relay chat 
(IRC). 

1990 WWW Tim Barners Lee Waring Wera Wanua (World Wide Web) 
atau dapat disingkat Web saja. 

1992  Komputer tersambung ke jaringan melebihi 1 juta komputer. 

1994  Situs Web telah tumbuh menjadi 3.000 alamat. 

Yahoo Yahoo didirikan, direktori sebagai cikal bakal mesin cari. 

Netscape Munculnya Netscape Navigator untuk mesin browser. 

? ? ? ? 
 Generasi V 

2001 HAL9000 Arthur C. Clarke Bersifat imajinatif: 

Space Odyssey, komputer 

(berkemampuan) yang melibatkan 

kecerdasan buatan, memiliki nalar, 

mampu bercakap, memasukkan visual 

dan belajar dari pengalamannya. 

? ? ? ? 

Gambar 2. Garis waktu perkembangan teknologi komputer, jaringan 

dan internet31 

 

Sejauh ini, berdasarkan garis waktu perkembangan teknologi informasi (komputer, 

jaringan, internet dan telekomunikasi) berada pada tahap Generasi IV. Namun demikian, Generasi 

V sudah berada di ambang pintu, beberapa inisiatif, konsep, sains dan metode mulai mengarah 

                                                                 
30 Nasution, M. K. M. dan Noah, S. A. M. 2012. Information retrieval model: A social network extraction perspective. 

IEEE  Proceedings  of  International  on Information Retrieval & Knowledge Management (CAMP’12). 

 
31 Mahyuddin K. M. Nasution, Perspektif Hukum Teknologi Informasi, (Medan:Fasilkom-TI, Universitas Sumatera 

Utara, 2014). 
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kepada munculnya teknologi demikian, seperti penglibatan kecerdasan buatan atau yang lebih 

dikenal dengan artificial intelligence di hampir semua pengolahan data yang merangkumi semua 

bidang pengetahuan. Walaupun menurut garis waktu perkembangan teknologi informasi telah 

lama tumbuh dan berkembang hampir meliputi semua sisi kehidupan manusia, namun demikian 

Negara Indonesia baru dapat meluncurkan  ketentuan terkait dengan hal itu di tahun 2008, yaitu 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun 

secara mendasar pembicaraan tentang hal ini telah dilakukan jauh sebelum reformasi bergulir. 

Dari perspektif penerapan hukum, teknologi informasi  dan  undang-undang  terkait adalah 

bidang yang masih muda, hanya baru melalui beberapa dekade. Dari perspektif teknologi 

informasi, hukum untuk teknologi informasi sudah berumur lama. Jika diamati, jelas terdapat 

perbedaan antara dua disiplin ilmu ini hukum kembali berabad-abad jika tidak ribuan tahun ke 

masa lalu, sementara teknologi informasi baru muncul pada kedua abad terakhir. Domain hukum 

untuk teknologi informasi berjalan pincang dan melalui liku-liku teknologi yang kemudian 

beradaptasi terhadap teknologi informasi. Misalnya, adalah hukum lalu lintas, hukum lingkungan, 

dan hukum hak asasi manusia telah melalui tradisi panjang dalam penerapannya tetapi setelah 

terjadi fenomena sosial yang berubah mengikuti masyarakat teknologi informasi, tanggung  jawab 

untuk perubahan terbaru didasarkan  terhadap  undang-undang  teknologi  informasi. Misalnya 

pelanggaran lalu lintas yang semula harus dibuktikan ditempat kemudian dapat dibuktikan dengan 

menggunakan rekaman pelanggaran melalui penggunaan teknologi informasi.32  Paradigma 

hukum teknologi informasi adalah bersifat melekatkan (embed) dan secara fenomena terus 

terbarukan. Aturan hukum dalam perundang-undangan dikembangkan untuk mengatasi situasi 

baru yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang sudah ada ataupun baru atau 

aturan yang ada yang memerlukan penafsiran kembali.  

                                                                 
32 Mahyuddin K. M. Nasution, Perspektif Hukum Teknologi Informasi, (Medan:Fasilkom-TI, Universitas Sumatera 

Utara, 2014). 
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Undang-undang yang terkait dengan teknologi informasi secara khusus di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diberi nama dengan Undang-Undang Informasi & 

Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini dibagi dalam 13 Bab dan 54 Pasal. 

 

Bab Nama Bab Pasal Jumlah Pasal 

I Ketentuan Umum 1 dan 2 2 

II Asas dan Tujuan 3 dan 4 2 

III Informasi, dokumen, dan tanda 

tangan elektronik 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

dan 12 

8 

IV Penyelenggaraan sertifikasi elektronik 

dan sistem elektronik 

13, 14, 15 dan 16 4 

V Transaksi elektronik 17, 18, 19, 20, 21, 
dan 22 

6 

VI Nama domain, hak kekayaan 
intelektual, dan perlingan hak pribadi 

23, 24, 25, dan 26 4 

VII Perbuatan yang dilarang 27,  28,  29,  30, 31, 

32,  33,  34,  35, 36, 

dan 37. 

11 

VIII Penyelesaian Sengketa 38 dan 39 2 

IX Peran Pemerintah dan Peran 
Masyarakat 

40 dan 41 2 

X Penyidikan 42, 43, dan 44 3 

XI Ketentuan Pidana 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, dan 52. 

7 

XII Ketentuan Peralihan 53 1 

XIII Ketentuan Penutup 54 1 

Gambar 3. Struktur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008.33 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 telah dinyatakan beberapa objek dan subjek 

sebagai berikut (penjelasan Gambar): (1) Informasi Elektronik, (2) Transaksi Elektronik, (3) 

Teknologi Informasi, (4) Dokumen Elektronik, (5) Sistem Elektronik, (6) Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik, (7) Jaringan Sistem Elektronik, (8) Agen Elektronik, (9) Sertifikat Elektronik, (10) 

Penyelenggara Sertifikasi Elektornik, (11) Lembaga Sertifikasi Keandalan, (12) Tanda Tangan 

Elektronik, (13) Penanda Tangan, (14) Komputer, (15) Akses, (16) Kodek Akses, (17) Kontrak 

Elektronik, (18) Pengirim, (19) Penerima, (20) Nama Domain, (21) Orang, (22) Badan Usaha, dan 

                                                                 
33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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(23) Pemerintah. Secara teknologi pengetahuan, terdapat hubungan yang kuat antara beberapa 

subjek dan objek dalam teknologi informasi seperti hubungan antara (9) sertifikat elektronik dan 

(10) penyelenggara sertifikasi elektronik, hubungan demikian kadang kala bersifat simetris, tetapi 

juga kadangkala bersifat asimetris walaupun begitu kuat seperti hubungan antara (1) informasi 

elektronik dan (4) dokumen elektronik. 

Dalam era revolusi industri 4.0 penuh dengan dunia digital, komputerisasi, dan teknologi 

artificial intelligence (AI) memiliki dampak positif dan juga negatif yang harus diantisipasi. 

Dampak revolusi industri 4.0 memiliki efek yang besar di berbagai bidang dan sektor, termasuk 

sektor penegakan hukum terutama eksistensi (survive) profesi advokat dalam pemberian jasa 

hukum kepada kliennya. Perkembangan teknologi mesin-mesin cerdas buatan manusia ini diyakini 

tidak berhenti dan terus berkembang menuju kesempurnaan. Dalam pengertian robotik ini akan 

semakin mampu menghasilkan karya-karya layanan jasa hukum yang bersifat analitis, taktis, dan 

situasional dengan  hasil yang  lebih akurat, lebih cepat, lebih murah ketimbang menggunakan jasa 

profesi advokat.34  Sekarang ini di dunia bisnis dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis 

konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenal dengan 

bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer.35 Masing-masing 

model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis dan solusi yang berbeda. Istilah 

“sistem hukum konvensional” penulis gunakan untuk menunjuk kepada sistem hukum yang 

berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. 

Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari 

internet. 

                                                                 
34 Mitra Advokat Justika, https://www.justika.com/blog/tips-advokat-agar-survive-di-era-revolusi-industri-40, Di 

akses pada 21 Agustus 2019, Pukul 14.00 WIB 
35 Kontemporer dalam hal ini diartikan bahwa bisnis modern pada masa sekarang ini sering berubah-ubah dan 
bersifat sementara dimana perkembangannya sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. 

 

https://www.justika.com/blog/tips-advokat-agar-survive-di-era-revolusi-industri-40
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Dunia sedang dipenuhi dengan produk digital, software, dan hardware yang di produksi 

oleh perusahaan teknologi informasi. Konsumen semakin dimanjakan dengan kemudahan layanan 

yang diberikan oleh teknologi informasi dan pada saat yang sama dunia seolah terhubung secara 

datar. Bermacam produk digital yang diproduksi tentu saja membuka keran bisnis bagi pelaku 

usaha. Dengan cerdik pelaku usaha mendirikan perusahaan yang menyasar pasar tertentu sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Para kaum muda yang gandrung dengan teknologi informasi dengan 

minat untuk menjadi pengusaha dibidang teknologi juga turut serta menjejakkan kaki di dunia 

bisnis. 

Technopreneurs, istilah inilah yang disematkan untuk pelaku usaha dibidang teknologi. 

Mulailah bermunculan startup digital perusahaan-perusahaan ini dengan skala yang minimal 

berusaha untuk meraih pasar secara maksimal mereka berupaya menghadirkan produk dan jasa 

yang digemari masyarakat contohnya seperti e-commerce, fintech, legal tech, health tech dan 

masih banyak lagi. Sementara itu, bisnis Startup adalah bisnis baru yang memiliki biaya produksi 

yang rendah, pendapatannya juga relatif rendah, mempunyai resiko yang tinggi, namun potensi 

bisnis nya sangat menarik. Dengan kata lain, Startup adalah perusahaan yang masih mencari 

bentuk bisnis (keuntungan) yang mampu diperbesar terus-menerus.36 

Ekosistem startup Indonesia sekarang penuh dengan bermacam tipe bisnis dan layanan 

mestilah mendapat perhatian serius dari pemerintah, institusi bisnis, dan institusi pendidikan. 

Teknologi adalah sesuatu yang senantiasa terus berkembang dan berinovasi, maka sepatutnya 

potensi yang tersedia dapat diberdayakan secara maksimal.37  

Industri jasa hukum sudah lama dikenal berjalan sangat konvensional dengan model bisnis yang 

sudah teruji. Hal itu menyebabkan terjadinya stagnasi atas inovasi pada industri tersebut. 

                                                                 
36 Doni Wijayanto, Legal Startup Business, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018, hlm 8.

 

 
37 Ibid., hlm. 9.
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Kompetisi yang terjadi hanya berkisar pada pertarungan harga dan kualitas, namun minim 

kreativitas karena sudah nyaman dengan pola kerja tradisional yang hanya memastikan kas dapat 

terus terjaga aman. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti zaman sekarang, 

peluang tersebut dapat ditangkap oleh mereka yang mampu menciptakan inovasi dengan tepat dan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut akhirnya mampu bertemu dengan unmet needs dari 

sisi demand yang selama ini terabaikan oleh sisi supply karena terjadinya stagnasi industri.38   

Produk inovasi teknologi di industri jasa hukum inilah yang akhirnya dikenal secara luas dengan 

sebutan legal-tech startup. Kehadiran mereka pada industri jasa hukum seperti oase di tengah 

padang pasir yang mengguncang berbagai aspek pada industri jasa hukum yang selama ini stagnan 

dengan unsur kreativitas dan inovasi. Bahkan mereka telah membentuk asosiasi nya sendiri yang 

mewadahi bagi perusahaan rintisan maupun institusi yang memanfaatkan perkembangan teknologi 

sebagai bagian dalam pengembangan usahanya dibidang hukum.  

 Lima startup lokal yang berkecimpung di bidang regtech dan legaltech serta ID verification 

tech tanah air tengah berpartisipasi dalam peresmian berdirinya organisasi Asosiasi Regtech dan 

Legaltech Indonesia atau yang disingkat dengan nama  IRLA. Keenam startup tersebut antara lain 

adalah PopLegal, LegalGo, Startup Legal Clinic, Lawble, PrivyID, dan Eclis.id.39 

Kehadiran startup-startup inilah yang masih belum didukung dengan regulasi yang mengaturnya. 

Kehadiran legal tech ini menjadi angin segar untuk industri hukum yang lebih baik atau justru 

menjadi ancaman bagi pelaku industri hukum konvensional. 

 

                                                                 
38 Rahmat D. Putranto, “Legal Tech Startup Solusi Stagnasi Industri Jasa Hukum”  

https://teknologi.id/tekno/legal-tech-startup-solusi-stagnasi-industri-jasa-hukum/, Di akses pada 21 Agustus 2019, 

Pukul 14.00 WIB 
39 Septa Mellina, “Enam Startup Lokal Bentuk Asosiasi RegTech dan Legaltech di Indonesia” 

http://entrepreneur.uai.ac.id/enam-startup-lokal-bentuk-asosiasi-regtech-dan-legaltech-di-indonesia/, Di akses pada 

21 Agustus 2019, Pukul 15.00 WIB 

http://irla.id/
https://id.techinasia.com/tag/PopLegal
http://startuplegal.clinic/
http://www.lawble.com/
https://id.techinasia.com/tag/PrivyID
https://teknologi.id/tekno/legal-tech-startup-solusi-stagnasi-industri-jasa-hukum/
http://entrepreneur.uai.ac.id/enam-startup-lokal-bentuk-asosiasi-regtech-dan-legaltech-di-indonesia/
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Atas dasar ketertarikan dengan permasalahan di atas penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul, Pop Legal Sebagai Legal Tech Berbasis Artificial Intelligence Dalam 

Industri Jasa Hukum Di Indonesia. 
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1.2  Perumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dengan 

permasalahan hukum  sebagai berikut : 

 
1) Bagaimana peraturan hukum yang mengatur mengenai keberadaan Pop Legal sebagai 

Legal-tech Startup di Indonesia? 

2) Bagaimana dampak positif dan negatif  Legal-tech Startup berbasis Artificial Intelligence 

terhadap industri jasa hukum di Indonesia? 

  

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Maksud dan tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang terkait dengan keberadaan Pop Legal sebagai 

Legal-tech Startup di Indonesia 

2) Untuk menganalisis dampak positif dan negatif  Legal-tech Startup berbasis Artificial 

Intelligence terhadap industri jasa hukum di Indonesia 

 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi berbagai pihak, baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain : 

1) Teoritis 

 

a. Memberikan sumbangan pemikiran berupa solusi-solusi hukum terkait dampak 

positif maupun negatif Legal-tech Startup terhadap industri jasa hukum di 
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Indonesia dan hal-hal yang terkait didalamnya sehingga dapat dijadikan 

rujukan untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. 

b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun 

bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

 

2) Praktis 

 
a. Memberikan sumbangan bagi penegak hukum terutama dalam menyelesaikan 

masalah hukum atau peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Legal-tech 

Startup terhadap industri jasa hukum di Indonesia. 

b. Memberikan masukan kepada pemerintah akan pentingnya mengkaji lebih 

dalam mengenai Legal-tech Startup dan menetapkan aturan-aturan hukumnya 

sehingga sangketa yang berkaitan dengan transaksi tersebut dapat 

ditanggulangi dengan adanya payung hukum yang jelas. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran secara garis besar tentang apa yang penulis kemukakan di dalam tiap-tiap bab dari 

penulisan thesis ini. 

 Adapun penulisan yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dari masing-

masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab yang isinya akan penulis kemukakan secara 

ringkas adalah sebagai berikut : 

 

 

BAB  I : PENDAHULUAN 
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Bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta menguraikan 

tentang tinjauan umum Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) , Artificial 

Intelligence masa kini dan masa akan datang, Advokat dalam perspektif hukum positif, Undang-

Undang tentang Advokat dan Hak Kekayaan Intelektual 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian dan tools analisa yang akan digunakan 
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BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu profile 

perusahaan PopLegal, mengenai peraturan terkait yang mengatur keberadaan Legal tech 

di Indonesia, serta dampak positif dan negatif Legal tech terhadap industri jasa hukum di 

Indonesia. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 


