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  BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan 

yang kita pahami melalui sebuah sistem.1 Pemahaman yang umum mengenai 

sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat 

kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.2 

Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, 

maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu:3 

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. 

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 

satu sama lain. 

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 

dapat dilakukan. 

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga 

menyebabkan orang akan kehilangan orientasi. 

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari. 

Menjadi sesuatu hal yang semakin mendasar lagi apabila kita merujuk kepada 

pendapat Laurence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga 

bagian yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), 

dan budaya hukum (legal culture).4  

                                                             
1 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2008, h.3 
2 Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 48 
3 Ibid, h. 51 
4 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum – Perspektif Ilmu Sossial (The Legal System – A 

Social Science Perspectiv), Nusa Media,  Bandung, 2009, h. 33 

UPN VETERAN JAKARTA



2 
 

Menjajaki teori yang digagas oleh Friedman, dengan kata lain mengemukakan 

bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu negara dalam tataran hukumnya 

tergantung oleh ketiga unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Struktur adalah 

pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-

ketentuan formalnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya seperti 

adanya aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem 

itu, dan kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem 

hukum.5 

Bertolak kepada pelaksanaan hukum di dalam suatu negara selain tergantung 

pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat 

penegak hukum. Tidak menutup mata bahwa banyaknya upaya pemerintah dalam 

rangka memberikan masukan, memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik 

dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untu dapat 

dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku.  

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan hinga empat kali amandemen bukanlah 

sesuatu langkah sembrono yang tanpa adanya landasan pertimbangan yang 

mendalam, namun hal tersebut adalah sebagai bentuk usaha Indonesia melalui 

pemerintah untuk membawa Indonesia kepada tataran hukum yang lebih baik 

lagi.  Beranjak kepada teori Friedman mengenai sistem hukum bahwasanya 

perubahan UUD 1945 telah banyak memberikan dinamika ketatanegaraan yang 

baru dan terstrruktur, dan salah satu dinamika perubahan itu ialah Perubahan 

keempat UUD 1945 pada tahun 2004 Pasal 23D dinyatakan Negara memiliki 

suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan 

independensinya diatur dengan undang-undang. Munculnya bank sentral sebagai 

salah satu lembaga negara merupakan salah satu bentuk struktur hukum (legal 

structure) yang dibentuk melalui konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 

sebagai substansi hukum (legal substance). 

                                                             
5 Ibid, h. 5-6 
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Hal yang menarik untuk dibahas disini adalah bagaimana penerapan budaya 

hukum (legal structure) yang ada. Nilai pemikiran, serta harapan atas kaedah atau 

norma dalam kehidupan social masyarakat apakah sudah sejalan dengan apa yang 

diharapkan melalui adanya produk hukum yang ada, kaitannya dengan Bank 

Indonesia yang menjadi wujud daripada penelitian ini ialah Bank Indonesia. 

Ditegaskan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 

3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dengan jelas bahwa Bank Indonesia 

adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah 

dan atau pihak-pihak lainnya terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yang 

meliputi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Bank.6 

Konsep tentang indenpendensi bank sentral di kawasan Eropa muncul pertama 

kalinya secara resmi berupa resolusi pada sebuah konferensi di Brussels pada 

tahun 1920. Dalam resolusi itu, antara lain dinyatakan, “banks, especially Banks 

of Issue should be freed from political pressure and should be conducted on yhe 

lines of prudence”. Artinya, bank-bank terutama Bank of Issue seharusnya 

dijauhkan dari tekanan politik dan sepatutnya diatur secara bijaksana. Selain itu 

dideklarasikan pula, “di negara yang belum mempunyai bank sentral sebagai bank 

of issue akan didirikan satu bank sentral” yang dimunculkan pada The London 

Conference os 1933. 

Perlu untuk diketahui adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara 

Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan berjalan 

sendiri, karena Bank Sentral bukanlah sebuah benda bergerak yang dapat 

melakukan semuanya tanpa adanya seseorang yang bertanggungjawab untuk 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai Bank Sentral. Undang-undang 

memberikan amanah kepada Bank Sentral melalui Gubernur Bank Indonesia 

beserta jajarannya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini sebagai 

pimpinan Bank Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

                                                             
6 Tim Penulis Buku Budaya Kerja Bank Indonesia, Membangun karakter sebuah bank sentral 

– mencari visi budaya kerja bank Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta,  2005, h. 39 
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lembaga independen sudah seharus dan sepantasnyalah Gubernur menerima 

bentuk perlindungan hukum yang akan melindungi ia dari segala bentuk 

persoalan ketika ia menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebutlah yang 

menjadi hemat penulis mengapa perlu adanya Pasal 45 Undang-Undang No. 23 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang N0. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, 

bahwa “Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat 

Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau 

kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik”. Ketentuan 

ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab 

pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan/atau Pejabat Bank Indonesia yang sulit 

tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.7 

Satjipto Rahardjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman  kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.8 Namun terkadang tidak semua hal 

berjalan sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain adaya ketidakselarasan 

antara das sollen dan das sein yaitu antara apa yang seharusnya hukum sebagai 

fakta hukum dalam tataran teoritik (law in the books) dalam bentuk cita-cita 

bagaimana seharusnya namun pada prakteknya tidak berjalan sesuai yang dicita-

citakan. Oleh karena itu hukum terkadang gagal untuk mengakomodasikan nilai-

nilai hukum, karena terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Menilik kembali seperti yang dibahas sebelumnya, penerapan Undang-

Undang Bank Tentang Bank Indonesia yang memberikan perlindungan hukum 

dalam bentuk kekebalan hukum kepada Dewan Gubernur dan Pejabat Bank 

Indonesia, namun yang menarik untuk diketahui adalah seringkali Dewan 

                                                             
7 HukumOnline, “Berlindung di Balik Aturan Bank Sentral”,  

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19263/berlindung-di-balik-aturan-bank-sentral, Diakses 

pada tanggal 14 September 2018 pukul  12. 15 WIB 
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op. Cit, h. 53  
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Gubernur dan/atau Pejabat Bank Indonesia yang divonis bahkan smapai kepada 

pemidanaan oleh karena keputusa dan/atau kebijakan yang dilakukan ketika ia 

menjalankan tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hemat penulis berdasarkan 

pengumpulan data, banyaknya keputusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh 

Dewan Gubernur atau Pejabat Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar iktikad 

baik berdasarkan kewenangannya mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat 

diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Hal tersebut pernah terjadi dalam kasus mantan Gubernur Bank Indonesia 

Burhanuddin Abdullah dalam putusan perkara Nomor 

12.PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST terkait dugaan penggunaan dana milik Yayasan 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp. 100 miliar 

untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan 

amandemen UU BI. Dimana Majelis menyebutkan Burhanuddin bersalah karena 

telah menyetujui pengambilan dana YLPPI. Burhanuddin menyetujui keputusan 

mengambil dana YLPPI senilai Rp. 100 miliar beritikad baik berdasarkan laporan 

Aulia Pohan yang pada saat itu merupakan mantan Deputi Gubernur BI pada saat 

itu yang melaporkan adanya kebutuhan dana diseminasi, bantuan hukum, dan 

penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Yang pada saat itu 

dilakukan rapat Dewan Gubernur pada 3 Juni 2004 dengan keputusan untuk 

menggunakan uang yayasan.9 Penjatuhan pidana juga terjadi kepada mantan 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maman H. Soemantri yang pada saat itu juga 

dijerat kasus yang sama dengan mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin 

Abdullah dalam kasus penggunaan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (YLPPI) dalam putusan perkara Nomor: 

01/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. 

Beranjak kepada teori Fuller bahwasanya salah satu dari delapan asas yang 

dinamakan principle of legality, yaitu Harus ada kecocokan antara peraturan yang 

                                                             
9 Kompas, “Burhanuddin Abdullah Divonis Lima Tahun”, 

https://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/Burhanuddin.Abdullah.Divonis.Lima.Tahun, 

Diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 12.14 WIB 
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diundnagkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.10 Perlu diketahui dalam 

mengambil keputusan sangat jelas diatur bahwa dalam proses perumusan 

kebijakan dan pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilaksanakan melalui 

prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis dengan harapan dapat 

meningkatkan kredibilitas kebijakan, menciptakan mekanisme check and 

balances, dan memastikan termitigasinya risiko (rule making rules).11 Ketidak 

konsistenan peraturan perundang-undangan inilah yang melatar belakangi tulisan 

ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEWAN 

GUBERNUR DAN PEJABAT BANK INDONESIA DARI SANKSI PIDANA 

DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN 

MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA” 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumusakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana kriteria keputusan dan/atau kebijakan Dewan Gubernur dan 

Pejabat Bank Indonesia yang tidak dapat dipidana? 

b. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap Dewan Gubernur dan 

Pejabat Bank Indonesia dari sanksi pidana dalam pengambilan keputusan 

dan/atau kebijakan? 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

1) Tujuan Umum 

Mengumpulkan dan mengolah data dalam suatu penelitian sebagai 

bahan penulisan skripsi untuk melengkapi persyaratan agar tujuan untuk 

meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta dapat diraih. 

                                                             
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op.Cit,  h. 48 
11 Bank Indonesia, Proses Pengambilan Keputusan, https://www.bi.go.id/id/tentang-

bi/governance/process/pengambilan-keputusan/Contents/Default.aspx, Diakses pada tanggal 20 

September 2018 pukul 13. 16 WIB 
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2) Tujuan Khusus 

a) Mengetahui kriteria keputusan dan/atau kebijakan Dewan Gubernur 

dan Pejabat Bank Indonesia yang tidak dapat dipidana 

b) Mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap 

Dewan Gubernur dan Pejabat Bank Indonesia dari sanksi pidana 

dalam pengambilan keputusan dan/atau keijakan 

b. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat praktis, yaitu memberi pengetahuan kepada mahasiswa/i 

terkhusus mahasiswa/i Fakultas Hukum dan kepada setiap pembaca 

mengenai kriteria keputusan dan/atau kebijakan serta bagaimana 

perlindungan hukum terhadap Dewan Gubernur dan Pejabat Bank 

Indonesia. 

2) Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat 

memberikan sumber atau literatur bacaan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukjum terkhusus pada penelitian ini. 

I.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

1) Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingan tersebut.12 Perlindungan Hukum dalam KBBI dalam 

rumusannya secara terpisah, dimana yang dimaksud dengan perlindungan 

adalah cara, proses, dan perbuatan meliinduni. Sedangkan hukum adalah 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua 

orang dalam masyarakat (negara).  

                                                             
12 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,  2003, hlm. 

121 
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Perlindungan Hukum  diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk 

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.13 

2) Teori Kepastian Hukum 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen¸dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. 

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi 

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu 

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.14 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut:15 

a) Asas kepastian hukum (rechtimatigheid). Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. 

b) Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut 

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di 

depan pengadilan. 

                                                             
13 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi 

Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, UU No. 2 Tahun 2002, Undang-Undang Tentang 

Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004 
14 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, h.158 
15 Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, (02/04/2011), Diakses pada tanggal  22 

September 2018 pukul 9.16 WIB    
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c) Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau 

utility 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum.16 

b. Kerangka Konseptual 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap beberapa 

istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu untuk 

mendefinisikan beberapa konsep agar secara operasional diperoleh hasil 

skripsi yang sesuai dengan makna variable yang ditetapkan dalam topic, 

yakni:  

1) Perlindungan Hukum  

Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.17  

Dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia maka dapat dilihat bahwa hakikat dari negara hukum telah tepat, 

karena hakikat daripada negara hukum menjalankan dan 

menyelenggarakan segala aspek kehidupannya didasarkan oleh hukum 

untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya yang sejalan dengan 

nilai-nilai daripada hukum itu sendiri seperti menurut Gustav Radbruch 

terkait 3 nilai dasar hukum, yakni: keadilan, kepastian, kemanfaatan.  

2) Dewan Gubernur  

Dewan Gubernur dalam bahasan pada tulisan ini jika dilihat dari apa 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dalam 

                                                             
16 Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59 
17 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Op. Cit, h. 53 
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ketentuan umumnya Pasal 1 adalah seseorang yang menjadi Pimpinan 

dalam suatu Organisasi yang teerstruktur.  

3) Pengambilan Keputusan dan/atau Kebijakan 

Suharnan sebagai seorang lulusan Psikologi menjelaskan bahwa 

Pengambilan suatu keputusan (decision making) ialah proses memilih atau 

menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak 

pasti. Pembuat keputusan terjadi didalam situasi yang meminta seseorang 

harus:  

a) Membuat prediksi atau gambaran kedepan 

b) Memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih  

c) Membuat perkiraan tentang banyaknya kejadian berdasarkan bukti-

bukti terbatas 

Dalam kaitannya dengan konsep penulisan dalam tulisan ini proses 

pengambilan keputusan dilakukan dengan banyak pertimbangan dalam 

sehingga sanga jelas diatur sebagai bentuk transparansi setiap kebijakan 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab melakukannya. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan:18 

a) Kepentingan umum 

b) Tujuan yang hendak dicapai 

c) Asas manfaat 

d) Hasil asesmen/kajian yang matang 

e) Risiko dan mitigasinya 

f) Kesesuaian peraturan perundang-undangan  

4) Itikad Baik 

Dinyatakan oleh M.L. Wry adalah perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu 

muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak  lain, tidak 

                                                             
18 Bank Indonesia, Governence-Proses Pengambilan Keputusan, 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/process/pengambilan-keputusan/Contents/Default.aspx, 

Diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 13. 16 WIB 
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dengan melihat kepentingan sendiri ssaja, tetapi juga dengan melihat 

kepentingan orang lain.19 

I.5. Metode Penelitian Hukum 

a. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode penelitian 

normatif yuridis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.20 Yuridis Normatif, 

yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini 

memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, 

tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.21 

Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach) diharapkan nantinya dapat mengetahui 

keseluruhan peraturan hukum khususnya dalam tulisan ini ialah hukum pidana 

di Indonesia. Pendekatan kasus dalam tujuan ini diperlukan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum, terlebih karena tulisan ini nantinya akan menggunakan 

berpedoman kepada kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat 

dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus 

penelitian ini.22 

Selain pendekatan perundang-undangan tulisan ini juga akan 

menggunakan metode pendekatan komparatif, dan penelitian yang dilakukan 

juga akan membahas tentang perbandingan hukum baik mengenai 

                                                             
19 PY Yudi, Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017K/Pdt/2008), Diakses pada tanggal 02 November 2018 pukul 

11.30 WIB 
20 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, h. 295 
21 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, h. 13-14 

 
22 Johnny Ibrahim, Op. Cit, h. 321 
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perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk 

hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.23 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian pada umunya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 

sekunder.24 

Data dalam penulisan ini adalah daa sekunder, yaitu bahan pustaka yang 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang 

berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut 

mencakup tiga bagian, yaitu:25 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

peraturan  perundang-undangan. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tertier  

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 

 

 

                                                             
23 Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Madar maju, Bandung, 2008, h. 81   
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011,  Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinajuan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12 
25 Ibid, hlm 13 
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c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran 

dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, artikel 

ilmiah, jurnal ilmiah, dsb) yang pastinya berkaitan dengan penulisan ini. 

Meskipun penelitian ini adalah studi dokumen, penulis juga akan 

menggunakan pengumpulan data lain selain dokumen bila nanti diperlukan, 

yakni wawancara dengan narasumber.26 

d. Analisis Data 

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus 

dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk 

menjawab persoalan penelitin, dalam hal ini tulisan ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatis. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif 

adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu 

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.27 

 Model analisi kualitatif yang digunakan adalah model analisis data 

yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa 

reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam 

suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan 

berhubugan satu dengan yang lainnya secara otomatis.28 

I.5. Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika 

untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam 

menjawab pokok permasalahan, penulisan menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut: 

                                                             
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, 

2006, Jakarta, h. 22 
27 Ibid, h. 154 
28 HB Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatis Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian, 

UNS Press, Surakarta, 2002, h. 86 
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BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan 

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sisematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP DEWAN GUBERNUR DAN 

PEJABAT BANK INDONESIA  

Bab ini akan membahas mengenai konsep perlindungan hukum 

yang dimaksudkan dalam kaitannya dengan Dewan Gubernur 

dan Pejabat Bank Indonesia, pemberlakuan sanksi pidana, 

kebijakan dan keputusan dalam Bank Indonesia. 

BAB III ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP DEWAN GUBERNUR DAN PEJABAT 

BANK INDONESIA DI BEBERAPA NEGARA YANG 

MEMPUNYAI BANK SENTRAL 

 Bab ini penulis dengan pengumpulan data dan analisis setiap 

Bank Sentral di beberapa negara baik melalui perundang-

undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, dsb. 

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

DEWAN GUBERNUR DAN PEJABAT BANK 

INDONESIA DARI SANKSI PIDANA DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU  

KEBIJAKAN. 

 Bab ini akan membahas lebih spesifik lagi kriteria keputusan 

dan/atau kebijakan Dewan Gubernur dan Pejabat Bank 

Indonesia yang tidak dapat dipidana. Dan membahas 

penerapan perlindungan hukum yang diberikan. 
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BAB V PENUTUP 

 Dalam bagian akhir penulisan ini, dengan proses penelitian 

yang telah dilakukan melalui pengumpulan data akan 

menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab 

terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan 

saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan.  
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