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BAB I 
PENGANTAR HUKUM EKONOMI   
(Economic Law) 
 
 

1. PENGANTAR UMUM HUKUM EKONOMI 
 

Pada era saat ini, istilah hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan 
sesuatu yang asing. Bahkan hukum ekonomi merupakan bidang hukum yang cukup 
dikenal dan sangat popular. Keberadaan bidang hukum ini dalam sistem hukum 
Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Berbeda dengan pada awal dikenalnya hukum 
ini di Indonesia yang sempat menimbulkan kontroversial, sebagai bagian dari sistem 
hukum. 

Pembidangan hukum yang membagi-bagi permasalahan hukum 
secara kaku (rigid) antara bidang hukum publik dan hukum privat telah usang. 
Diklasifikasikan sebagai hukum publik  adalah hukum pidana, hukum tata negara, 
hukum administrasi negara, hukum internasional (publik). Sedangkan diklasifikasikan 
sebagai hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang. Pembidangan pada 
masa lalu tidak mengenal adanya bidang hukum yang merupakan kombinasi 
keduanya, baik publik dan privat. Untuk saat ini pembidangan hukum tersebut 
kurang dapat diterapkan secara kaku. Terutama pada negara yang menggunakan 
sistem common law tidak lagi membedakan dua pembidangan hukum secara 
terpisah, begitu juga dengan negara yang menerapkan sistem civil kontinental mulai 
memadukan dua pembidangan tersebut. Dalam situasi itula hukum ekonomi muncul 
yang menkombinasikan dua bidang hukum baik privat dan publik. 

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri 
telah memacu pula perkembangangan bidang hukum yang merupakan “rule of the 
game” dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum dibidang ekonomi sebelum 
ini yang berbasis kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang nota bene merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang 
berkiblat kepada mahzab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi 
permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya 
kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang 
khusus (lex specialist) dibidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung. Kekhasan 
yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah 
kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlingkupinya seluruh aspek dari 
bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal yaitu hukum perdata dan hukum 
publik didalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia 
menyatakan bahwa pembidangan hukum yang selama ini dianut yaitu pembedaan 
hukum privat dan hukum publik dalam sistem hukum nasional sudah dianggap tidak 
relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya maka pembidangan hukum 
seharusnya didasarkan pembidangan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk 
kegiatan dibidang kegiatan ekonomi maka bidang hukumnya adalah hukum 
ekonomi.(Syamsul Maarif dan B.C Rikrik Rizkiyana, 2004: 5) 

Hukum ekonomi beraspek baik publik maupun privat. Hukum ekonomi 
Indonesia  memerlukan metode penelitian dan penyajian yang interdisipliner, 
multidisipliner dan transnasional. Hukum ekonomi Indonesia bersifat interdisipliner 
karena tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum 
administrasi negara, hukum antar wewenang, hukum pidana bahkan juga tidak dapat 
mengabaikan hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum 



ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran bidang-bidang non hukum 
seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu 
lingkungan dan bahkan futurologi.(Sunaryati Hartono, 1980: 60) Secara 
transnasional, hukum ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam hubungan ekonomi 
internasional yang melewati batas negara. Apalagi dalam era liberalisasi ekonomi 
global saat ini. 

Pembangunan Indonesia dalam kaitannya dengan hukum dan 
ekonomi terdapat dua pradigma. Pertama, pembangunan ekonomi berdasarkan nilai 
tambah (value added) yang berorientasi pada penguasaan teknologi canggih dan 
industri. Kedua, pembangunan ekonomi berdasarkan keuntungan komparatif 
(competitive advantage) yang berorientasi pada pasar bebas dan ekspor, berbasis 
kerakyatan dan sumber daya alam sendiri. Permasalahan yang harus segera 
dijawab adalah mengenai kesiapan Indonesia dalam memasuki era industrialisasi 
dan menjawab tantangan globalisasi ekonomi dalam wujudd pasar bebas beserta 
risikoyang yaitu persaingan tajam maupun terjadinya krisis ekonomi. 

Aspek yang tidak kalah penting untuk dibangun dalam menyertai 
pembangunan ekonmi adalah pembangunan hukum ekonomi. Untuk itu perlu 
dikembangkan hukum ekonomi yang dapat memayungi segala tindakan ataupun 
praktek yang timbul ataupun yang mungkin timbul dari persaingan maupun krisis 
yang melingkupi. Hukum ekonomi sebagai pranata negara juga harus 
dikembangkan, diperbarui sedemikian rupa sehingga prospek pembangunan 
ekonomi dan bidang lainnya dalam perdagangan bebas maupun globalisasi ekonomi 
menjadi dapat diperkirakan (predictable). Hal ini juga perlu dilaksanakan agar dapat 
ditentukan secara tepat arah dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih 
berorientasi pada nilai tambah dan keuntungan komparatif.  

Sri Redjeki Hartono (2000, 39) berpendapat bahwa luasnya bidang 
kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hukum 
sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Dua aspek hukum itu meliputi 
aspek hukum publik maupun aspek hukum perdata. Oleh karenanya hukum ekonomi 
dapat mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum 
tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Bagan Keterkaitan Asas-Asas Hukum 
 
 
Asas-Asas Hukum 
 

Asas-Asas Hukum Perdata             Asas-Asas Hukum Pidana 
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Agus Brotosusilo (1994, 5) untuk saat ini pembidangan hukum dalam 
bidang hukum publik dan privat seperti sekarang ini sudah tidak dapat dipertahankan 
lagi. Oleh karena dalam kenyataaannya kini hampir tidak ada bidang kehidupan 
yang terlepas dari campur tangan negara. Dengan demikian untuk keperluan 
pengkajian ilmiah, bidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. Hukum Tata Negara. 
2. Hukum Administrasi Negara. 
3. Hukum Pribadi. 
4. Hukum Harta Kekayaan. 



a. Hukum Benda. 
(1) Hukum Benda Tetap 
(2) Hukum Benda Lepas 

b. Hukum Perikatan. 
(1) Hukum Perjanjian 
(2) Hukum Penyelewengan Perdata. 
(3) Hukum Perikatan lainnya. 

c. Hukum Hak Imaterial. 
5. Hukum Keluarga. 
6. Hukum Waris. 
7. Hukum Pidana. 

 
Klasifikasi tersebut menurut penulis tidak memasukan Hukum 

Internasional, Hukum Islam, Hukum Adat yang juga memberi sumbangsih bagi 
pembentukan hukum ekonomi Indonesia. 

Masing-masing bidang hukum tersebut terdiri dari hukum ajektif ( hukum 
formil/ hukum acara) dan hukum substantif (materiil). Pembedaan tersebut diatas 
bukan merupakan pengkotak-kotakan, karena seringkali suatu sikap-tindak 
melibatkan lebih dari satu bidang hukum. Hal ini terjadi karena semakin banyak 
aspek-aspek kehidupan bersama yang diatur oleh hukum. Perkembangan tersebut 
menimbulkan berbagai spesialisasi baru dibidang hukum. Misalnya saja dikenal 
adanya: hukum lingkungan, hukum kependudukan, hukum kedokteran, hukum 
kesehatan dan sebagainya. Seringkali bidang hukum baru tersebut tidak secara 
ketat mengikuti pembidangan. Suatu bidang spesialisasi hukum kadang-kadang 
mencakup beberapa bidang tata hukum sekaligus.(Agus Brotosusilo, 1994: 5) 

 
 

Pengertian Bisnis  
 

Secara semantik, pengertian bisnis berasal dari kata “business”. Secara leksikal, 
istilah bisnis diartikan sebagai: perusahaan, urusan, atau usaha.1 Apabial kita hanya 
mendasarkan pada pengertian leksikal, tidak akan mampu mengkonkritkan secara 
memadai apa yang dimaksud dengan bisnis. Pada kebanyakan penulis di bidang bisnis 
mengartikan bisnis secara terbatas pada konteks perusahaan atau suatu organisasi 
yang melakukan aktifitas yang bersifat profit motive. Bisnis adalah suatu organisasi 
yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan mendapat keuntungan. Sedangkan 
keuntungan itu sendiri diartikan sebagai selisih antara penerimaan bisnis dengan biaya-
biayanya.2 Apabila kita cermati pengertian bisnis dengan pengertian ekonomi secara 
substansial memiliki babarapa kesamaan, sebagaimana kita deskripsikan 
perumusannya di bawah ini. 
 

Definisi Ilmu Ekonomi 
 

Sebagai langkah awal, kita perlu mendeskripsikan pengertian ilmu 
ekonomi dan hukum terlebih dahulu sehingga memperoleh gambaran yang 
komprehensif tentang pengertian substansial dari kedua disiplin ilmu tersebut. M. 
Manulang mendefinisikan ilmu ekonomi seperti berikut. 

                                                 
11 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, 1992. 
2 Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, Business, 4 th edition, Prentice-Hall, 1998. 



Suatu ilmu yang  mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai 
kemakmuran. Apa yang dimaksud dengan kemakmuran? Kemakmuran adalah 
suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-
barang maupun jasa.3 
Salah satu elemen yang menarik dari definisi di atas adalah aspek kemakmuran 

yang indikatornya tingkat pemenuhan kebutuhan manusia, baik terhadap barang 
maupun jasa. Apa saja kebutuhan  manusia secara esensial yang menjadi kebutuhan 
manusia secara universal? Abraham Maslow memberikan jawaban melalui Maslow 
Hierarchy of Needs.  

Dalam teori ini, digambarkan secara stratified dan berjenjang dari kebutuhan 
yang paling dasar sampai pada kebuthan yang paling tinggi. Adapun hierarki tersebut 
dapat digambarkan dalam suatu piramida/gambar berikut. 

1. Kebutuhan fisiologi 
2. Kebutuhan rasa aman  
3. Kebutuhan sosial kemasyarakatan 
4. Kebutuhanharga diri 
5. Kebutuhan aktualisasi diri.4  

Dengan demikian, ada titik perbedaan antara istilah bisnis dengan 
ekonomi. Pengertian ekonomi menunjuk pada segala upaya manusia dalam 
mencapai kemakmuran, hal ini bisa dilakukan secara individual maupun secara 
organisasi dengan membentuk korporasi dan tujuannya sebagai pemenuhan 
kebutuhan atas barang dan jasa serta tidak bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan. Sedangkan pengertian bisnis secara langsung, sebagai organisasi, 
dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Motivasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup 
sebagaimana digambarkan oleh Maslow, akan menjadi penggerak dinamika 
berbagai aktifitas, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Apabila 
suatu kebutuhan masih dapat terpenuhi dalam internal komunitas lokal, 
sebagaimana era perekonomian primitif, interaksi antarkomunitas, bahkan 
antarbangsa sebagaimana dewasa ini tidak akan terjadi. Kondisi masyarakat modern 
telah menciptakan kondisi saling ketergantungan antarbangsa dan interaksi di 
bidang perdagangan internasional semakin kompleks. 
 

Definisi Sistem Ekonomi 
 
Sistem ekonomi yang dewasa ini menjadi pola atau model 

perekonomian dikenal ada dua, yakni sistem ekonomi bebas dan sistem ekonomi 
terpimpin. Dalam kesempatan ini kita akan mengelaborasi pengertian sistem 
ekonomi yang ditulis oleh para ahli ekonomi yang dikutip oleh Winardi dalam 
bukunya Kapitalisme Versus Sosialisme, dijelaskan sebagai berikut. 

1. George N. Halm 
… economic system differ, are socialist or capitalist, planned or unplanned 
according to their institution.5 
2. Theodore Morgan 

                                                 
3 M. Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Liberty, Yogyakarta, 1981 hal. 2.  
4 A.H. Maslow, Theory of Human Motifasion in Reading in Managerial Psychology, eds. Haroslsd JJ 

Leavitt and Louis  R. Pondy Chicago: University of Chicago Press, 1964. pp. 6-24. 
5 George N. Halm, Economic System: A Comparative Ananlisis, Rineholt & Co. Inc., New York-Toronto, 

1951, pv. 



Every economic system is part of constellation of economic, social and political 
institution and ideas and can understood only as a part of this whole.6 
3. John F. Due 
… is the group of economic  institutions or, regarded as a unit, the economic 
system, the organization through the operation for which the various resource-
scarce, relative to the need of them-are utilized to satisfy the wants of man.7 
4. H.M.H.A. van der Valk 
… de economische orde is de organisatie van het economisch leven zoals deze 
binnen de kring der data hefft ontwikkeld (order ekonomi adalah organisasi 
kehidupan ekonomi seperti yang berkembang dalam batas data yang ada.8 
5. Theo Suranyi-Unger  
… economic system comprise the ways and means by which economic welfare 
can be secured within framework of social relation.9 

 
Ilmu Hukum Dan Ekonomi 

Dalam perkembangan dewasa ini, disiplin ilmu yang mengkaji 
ekonomi dari aspek-aspek hukum masih merupakan pergaulatan-pergaulatan 
akademik yang belum ada kesepahaman antarpara sarjana, baik mengenai 
cakupan, substansi, bahkan istilah yang dipergunakan. Tidak dapat dipungkiri, mata 
kuliah hukum dan ekonomi ini diajarkan di berbagai perguruan tinggi dengan focus 
dan sasaran yang bebebeda pula. Di Universitas Indonesia misalnya, studi tentang 
hukum dan ekonomi ini berawal dari Pusat Studi Dagang (PSHD) tahun 1975, yang 
kemudian pada tahun 1977 berubah  menjadi Pusat Studi Hukum dan Ekonomi 
(PSHE). Dalam pengembangan hukum ekonomi, pemerintah Amerika Serikat 
melalui proyek ELIPS (Economic Law and Improved Procurement System) 
melakukan program pencangkokan bagi dosen-dosen hukum dagang yang 
diorganisir oleh Universiats Indonesia. Program tersebut membahas masalah 
pengembangan hukum, pelatihan hukum, informasi hukum, dan manajemen 
pengadaan.  

Penggantian lembaga tersebut bukan berarti tanpa mempunyai 
semangat perubahan yang bermaksud mengakomodir ruang lingkup kegiatan yang 
dicakup oleh hukum dagang saja, tetapi juga meliputi segala aspek yang lebih luas 
dan responsif terhadap kebutuhan yang selalu dinamis. Di beberapa universitas 
lainnya pun demikian, dengan stressing dan nama yang berbeda, seperti di UNDIP 
menamakan mata kuliah hukum ekonomi/pembangunan, di UGM dengan 
mengajarkan kapita selekta peraturan perundangan yang berkaitan dengan aspek 
ekonomi yang sifatnya publik, sedangkan di UNPAD penekanannya lebih kepada 
hukum perdata internasional.10  

Di beberapa universitas luar negeri, seperti di Eropa dapat dijumpai 
pula perbedaan dalam disiplin ilmu hukum dan ekonomi, namun pada prinsipnya 
mempunyai muara yang sama, yakni mengkaji fenomena-fenomena ekonomi dari 
perspektif hukum. Sebagai contoh, di University of Groningen ada mata kuliah 

                                                 
6 Theodore Morgan, Introudction to Economic, 3rd edition, Prentice Hall Inc, New York, 1951, p. 827. 
7 John F. Due, Intermediate Economic Analysis, 3rd Edition, Richard. 
8 H.M.A. van de Valk, Voortgeset Elementair Leerboak en Economie, 5 e Herziene Druk, G.W. van der 

Wiel & Co, Amsterdam, 1952, p. 222. 
9 Theo Suranyi-Unger, Comparative Economic Syaters, first editio, Mc Graw-Hill Book Co., Inc, New 

York, 1952, p. 82. 
10 Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam 

Pembangunan Nasional, PT Gramedia, hlm. 218. 



economic regulation, di University of Nijmegen terdapat mata kuliah economisch 
recht, serta di Utrecht diajarkan social economisch recht.   

Demikian halnya di Amerika Serikat yang menganut hukum Anglo 
Saxon, UC Barkeley, di mana banyak ekonom Indonesia menempuh studi lanjut di 
sana, menyajikannya dalam bentuk kapita selekta yang meng-cover bidang foreign 
investment law, contract law, security law. Sertifikasi dari School of Law University of 
California, Berkeley, juga menanamkan mata kuliah tersebut dengan nama hukum 
dan ekonomi pembangunan (law and economic development).11 
 

Definisi Hukum Ekonomi 
Setelh mengupas tentang terminologi yang mengkaji masalah hukum 

dan ekonomi, baik yang dipergunakan di dalam maupun di luar negeri, perlu 
dijelaskan pengertian hukum ekonomi secara definitif. Untuk lebih memfokuskan apa 
yang dimaksud dengan hukum ekonomi, berikut ini suatu definisi dari Sunaryati 
Hartono yang mengemukakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran 
hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum 
ekonomi tersebut mempunyai dua aspek berikut. 

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti 
peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. 

2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan 
ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga tetap warga 
negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan 
sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.12 

Lebih lanjut, Sunaryati Hartono menyatakan, bahwa hukum ekonomi 
Indonesia dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini. 

1. Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran 
hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi 
Indonesia secara nasional. 

2. Hukum ekonomi sosial, yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum 
mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasionla itu secara adil 
dan merata. Dengan martabat kemausiaan (hak asasi manusia) manusia 
Indonesia.13  

Dari sudut pandang lain, Rochmat Soemitro mengemukakan 
pendapat berbeda, di mana adanya kombinasi antara hukum publik dan hukum 
privat dalam satu kajian hukum yang sama. Intervensi dan ekspansi otoritas publik 
ke dalam hukum privat semakin menguat, seperti halnya dalam hal sewa-menyewa 
yang telah diatur dalam KUH Perdata juga memberikan restriksi-restriksi dalam hak 
kepemilikan rumah dan sewa-menyewa rumah pada tahun 1940, juga dalam 
kepemilikan tanah, dengan adanya UUPA yang membatasi kepemilikan tanah 
dengan klausula tanah mempunyai fungsi sosial. Instrumen hukum “gijeling” atau 
penyanderaan terhadap penunggak pajak yang tidak koopertif ternyata merupakan 
sisi hukum publik dari segi undang-undang perpajakan, karakter punishment berasal 
dari hukum pidana serta hubungan hukumnya bersifat keperdataan, yakni sebagai 
utang pada negara.  

Dengan demikian, batas antara hukum publik dan privat semakin bias 
“verpublicering van het privaat recht and verprivatering van het publicrecht” 
(mem”publikan” hukum privat dan mem”privat”kan hukum publik). Berdasarkan 

                                                 
11 Ibid. hlm.219. 
12 Ibid, hlm.219. 
13 Ibid. 



fenomena tersebut, Rochmat Soemitro memberikan definisi hukum ekonomi sebagai 
berikut.  

Sebagai keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa 
sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di 
mana saling berhadapan kepentingan masyarakat.14 

Maka, di sini nampak jelas adanya perbedaan pendapat, yang 
kemudian Rochmat Soemitro mengkritisi pendapatnya Sunaryati Hartono, bahwa 
adanya dikhotomi/ pemisahan antara hukum ekonomi pembangunan dan hukum 
ekonomi sosial dipandang kurang pas, sebab kata pembangunan dapat 
menyesatkan, seolah-olah bidang-bidang yang dimaksudkan dalam hukum ekonomi 
pembangunan saja yang mendukung pembangunan, padahal hukum ekonomi sosial 
juga ikut dalam pembangunan.15  

 
Hukum, Bisnis, dan Hukum Bisnis 
 Indonesia sebagai negara berkembang pada decade terakhir ini mengalami 
kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa cukup 
sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum 
kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak 
diraih begitu saja akn tetapi memerlukan kerja keras kerjasama segenap lapisan 
masyarakat secara terus menerus serta berkesinambungan. 
 Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan Negara Indonesia 
merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap 
aspek hidup masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan  pada satu bidang 
tertentu saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama 
pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling 
memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunanbidang lainnya. 

Pembangunan ekonomi denagn hukum mempunyai hubungan timbal balik dan 
erat. Bahkan Sunarjati Hartono menyatakan:16 

“… pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan 
menentukan dasar-dasar system hukum yang bersangkutan, maka penegakkan 
asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur 
ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakkan asas-asas hukum yang 
tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-
citakan” 

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh 
bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, teknologi, 
dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, 
akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Ismail 
Saleh menyatakan:17 

“Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan 
masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 
tiang-tiang penopangkemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa 
hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana 
kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana 
keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana 

                                                 
14 Ibid. hlm. 219. 
15 Ibid. hlm. 219. 
16 Sunarjati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 6-7. 
17 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm.XXVII.  



kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi 
rakyat banyak”. 

Pembangunan perekonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa 
memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan 
ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cukup perlu dibangun serta dibina dengan baik 
sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. 
 
 
Ruang Lingkup Hukum Bisnis  

Ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat lagi merupakan aplikasi 
sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum dagang, ilmu hukum perdata 
dan hukum publik, melainkan harus merupakan kajian tersendiri secara 
interdisipliner dan multidimensional. Sebagai gambaran hukum bisnis, Belanda 
memerinci luas lingkup hukum bisnis sebagaimana ditulis Steven R. Schuit dalam 
buku yang berjudul Dutch Business Law, mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Moratorium and bankruptcy 
2. The profession (legal, acounting, tax) 
3. Choice of law; jurisdiction, enforcement of foreign judgements 
4. Contract 
5. Real property transaction 
6. Agents, distributors, commission agents 
7. Company law 
8. Accounting, filing and auditing requirement 
9. Work council 
10. Mergers, take-overs and joint venture 
11. EEC and Dutch antitrust 
12. Investment incentives and business regulations 
13. Exchange control 
14. Banking institutions and finance companies 
15. Capital raising and financing contract 
16. Foreign trade 
17. Oil and gas 
18. Industrial and property rights 
19. Product regulations and liability 
20. Insurance practices 
21. Zoning, building pem, its and environmental regulations 
22. Labour 
23. Social security 
24. Taxation.18  
 
Globalisasi Dalam Perspektif Bisnis 

Dalam mengartikan globalisasi, para akademisi memiliki perbedaan 
pendapat satu sama lain, sebagai upaya untuk pengayaan terhadap pemahaman 
tersebut, kita akan menyunting beberapa pendapat berikut ini. 

Barbara Parker  
There is growing sense that events occurring throughout the world are 
converging rapidly to shape a single, integrated world where economic, social, 
cultural, technological, business, other influences cross traditional borders, and 

                                                 
18 Steven R. Schuit, Dutch Business Law, Legal, Accounting and Tax Asapects of Business in The 

Netherlands, Deventer, 1983.  



boundaries such as nations, national cultures, time, space, and business 
industries with increasing ease (adanya peningkatan makna dan peristiwa yang 
terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu 
dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, 
bisnis, dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti 
bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, waktu, ruang, dan bisnis industri 
meningkat dengan mudah). 
Pieterse, 1995 
There are almost as many conceptualization of globalization oas there are 
discipline (menunjukkan adanya aneka konseptualisasi akan globalisasi 
sebanyak disiplin ilmu yang ada). 
Brown, 1992 dan Renesch, 1995 
Globalization is as interconnections between overlapping interests of business 
and society (globalisasi adalah saling keterkaitan antara kesaling tumpang 
tindihan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat). 
Sera, 1992 dan Ohmae, 1995 
As a popular view of globalization is as the absence of borders and barriers to 
trade between nations (merupakan sutu pandangan popular tentang globalisasi 
adalah ketidakadaan batas dan kendala perdagangan antar bangsa). 
Dicken, 1992 
Globalization is more usually described in the business literature as a shifts in 
traditional patterns of international production, investment and trade (globalisasi 
lazimnya lebih digambarkan dalam literature bisnis sebagai suatu penggantian 
pola tradisional dalam produksi internasional, investasi, dan perdagangan).19 

Berdasarkan beberapa definisi globalisasi di atas, kita dapat 
merumuskan pengertian aspek hukum dalam ekonomi global adalah sebagai berikut: 
Suatu disiplin ilmu yag mengkaji aspek-aspek hukum, baik yang berupa prinsip-
prinsip maupun aturan-aturan tentang segenap aktifitas ekonomi yang menyebar 
dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara 
ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis, dan pengaruh lainnya yang menembus 
batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, ruang, 
waktu.  

Berdasarkan definisi di atas, perekonomian global sungguh 
mencakup persoalan dan kompleksitas yang luas dan melingkupi berbagai aspek. 
Dalam konteks ini, penulis akan mengintrodusir sejumlah persoalan hukum bisnis, di 
antaranya perjanjian atau kontrak, tort law, alternatif dispute resolution (ADR), aspek 
hukum perusahaan multinasiona, hukum persaingan usaha, perlindungan 
konsumen, perlindungan hak kekayaan intelektual, penegakan hukum HKI, hukum 
antidumping, organisasi ekonomi internasional, aspek hukum teknologi dan bisnis, 
aspek bisnis dalam dunia kelautan, komersialisasi ruang angkasa. 

 
Sejarah Hukum Ekonomi 

Sudah lama orang mengetahui adanya hubungan yang erat antara hukum dan 
ekonomi, akan tetapi barulah sekitar tahun 1930-an, orang mulai menggunakan kaca 
mata hukum ekonomi atau Droit Economique, yang pada waktu itu baru mencakup 
peraturan-peraturan asministrasi negara (droit administrative) yang membatasi kaidah-
kaidah hukum perdata dan/atau hukum dagang.  

                                                 
19 Barbara Parker, Evolution and Revolution from International Business to Globalization, in Hand Book of 

Organization Studies, London, 1997 p. 484-486 



Pembatasan kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang oleh kaidah-
kaidah hukum administrasi negara, yang kemudian diberi nama hukum ekonomi itu, 
berpangkal pada konsepssi negara kesejahteraan (welfare state), yang mewajibkan 
negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak (sebagai mana 
menjadi pendirian paham liberal) hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja. 

Sikap liberal itu tersimpul dalam kata bersayap yang pernah diucapkan Presiden 
Amerika Serikat Thomas Jefferson bahwa “That government which give governs east, 
governs best”. Akan tetapi dalam bahasa malaise atau resesi ekonomi yang melanda 
seluruh duni tahun 1930-an itu, sikap yang seperti dianjurkan oleh Thomas Jefferson itu 
tidak lagi dapat diteruskan. 

Maka bertindaklah negara (Prancis) melalui kaidah-kaidah administrasi 
negaranya untuk mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 
kepentingan umum. 

Karena sebelum tindakan administratif mulai diambil oleh pemerintah Prancis, 
negara itu hidup atas dasar filsafat liberal dan kebebasan bertindak para warga 
negaranya, maka untuk membawa keseimbangan demi kepentingan umum, khususnya 
demi kepentingan rakyat yang kurang mampu, diperlukan tindakan-tindakan yang 
membatasi kebebasan individu itu. 

Keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak 
individu yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata dan hukum dagang 
kemudian dikenal dengan nama Droit Economique. Akan tetapi perjalanan sejarah 
hukum ekonomi tidak berhenti di sana saja. 

Dalam akhir tahun 1940-an (Setelah Perang Dunia Kedua) Eropa, termasuk 
Prancis, dihadapkan pada keharusan untuk membangun kembali perekonomiannya, 
yang telah hancur total oleh peperangan. Akan tetapi sumber dana untuk itu sangat 
terbatas, dan terutama diperoleh dari Internasional Bank of Reconstruction and 
Development (IBRD) berdasarkan Marshall Plan. 

Dengan dana yang terbatas, dan pengawasan dari IBRD terpaklsalah Prancis 
(dan lain-lain negara di Eropa) mengadakan pembangunan berencana. Tentu saja 
pembangunan ekonomi yang berencana itu memerlukan peraturan-peraturan hukum 
yang mengarahkan kegiatan-kegiatan anggota masyarakat (sosial engineering) agar 
supaya melakukan hal-hal yang mendukung rencana pembangunan ekonomi Prancis 
pada waktu itu. 

Bertambah banyaknya kaidah-kaidah hukum di segala bidang, yang 
mengarahkan anggota masyarakat itulah, yang akhirnya mengubah cirri hukum ekonomi 
dari kaidah-kaidah hukum yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang (Droit 
Economique) menjadi Droit de l’ Economie, yaitu kaidah kaidah hukum yang berserakan 
di semua bidang hukum, yaitu baik dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang, 
tetapi juga dalam bidang  hukum tata negara, hukum pidana, hukum internasional, 
hukum perdata internasional, hukum pajak, dan tentu saja juga dalam hukum 
administrasi negara. 

Dengan demikian kaidah-kaidah hukum ekonomi tidak hanya berubah 
(bertambah banyak) jumlahnya, akan tetapi juga cirinya; jadi secara kualitatif hukum 
ekonomi telah mengalami perubahan dalam perkembangan yang sedikitnya lebih dari 
setengah abad. 

Dari sudut ini dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi negara 
yang benar-benar masih menganut paham liberalisme abad ke-19. Amerika Serikat pun 
(dengan Trade Commission dan wewenang yang telah diberikan kepada presiden untuk 
mengatur dan mengarahkan perdagangan internasional Amerika Serikat) juga sudah 



memiliki banyak kaidah hukum ekonomi, baik yang dapat dianggap sebagai droit 
economique, maupun kaidah-kaidah droit de l’economie. 

Jika pandangan kita arahkan ke negara kita sendiri, maka ternyata kaidah-
kaidahhukum yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang (droit economique) 
maupun kaidah-kaidah hukum yang mengarahkan masyarakat kita sesuai dengan 
kehendak dan tujuan pemerintah (droit de l’economie) bahkan sudah kita kenal dalam 
hukum adat dan dalam hukum abad ke-19: jadi sejauh sebelum Prancis dan lain-lain 
negara mulai mengadakannya. Kita ingat pada konsep hak ulayat dalam hukum adat 
serta Agrarische Wetgeving dan Agraris Besluit tahun 1870 yang melarang petani 
menanami sawah atau ladangnya dengan tanaman yang dikehendakinya sendiri, tetapi 
diadakan untuk mensukseskan Cultuurstelsel, yaitu penanaman tanaman keras, guna 
diekspor ke luar negeri. 

Dengan tujuan agar rakyat Indonesia jangan sampai sama sekali kehilangan 
tanah (adatnya), maka pada tahun 1875 diadakanlah apa yang dikenal dengan 
Vrevreemdingsverbod atau larangan pengasingan tanah adat kepada orang yang tidak 
tunduk pada hukum adat. 

Lalun lintas ekonomi pada beberapa dekade terakhir ini semakin ramai dan 
rumit. Lalu lintas tersebut telah menterior nasional dan serentak dengan itu membawa-
serta persoalan-persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan baru. 
Pemecahan tersebut bisa saja sifatnya multilateral seperti yang kita lihat pada 
penyesuaian sengketa ekonomi internasional melalui arbitrase, pengaturan tariff 
bersama, bebas cukai pada kerja sama regional, atau keterikatan yang sama dalam 
ketentuan paten internasional. Pemecahan tersebut bisa pula bersifat bilateral seperti 
yang banyak terjadi antarnegara yang mengadakan perjanjian perdagangan. Indonesia 
sendiri mengadakan banyak perjanjian serupa, malah dengan beberapa negara 
penanam modal di Indonesia, kita membuat apa yang disebut “The Multinational 
Investment Guarantee Agrement (MIGA)”. 

Pada tingkat domestik pun lalu lintas ekonomi membawa persoalan-persoalan 
baru yang harus dipecahkan dengan jawaban-jawaban yang baru pula. Banyak 
peristiwa ekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak kita jumpai dan sekarang hadir 
di tengah kita. Atau ada lembaga baru yang berupa perkembangan  evolusi berpuluh 
tahun seperti yang terjadi pada kontrak bagi hasil perminyakan kita (production sharing 
contract). Semua ini tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum kita. Kalau pun ada 
ketentuan yang mengatur, maka ketentuan tersebut sangat sumir dan sering tidak bisa 
menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang. Kasus “persaingan tidak sehat” sukar 
sekali diselesaikan semata-mata dengan memakai pasal 1365 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. Juga pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
bisa menyelesaikan masalah persaingan tidak sehat ini, yang di Amerika telah diatur 
dengan cukup memuaskan dalam Sherman Act serta Clayton Act.    

Ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini 
sebagian besar karena sifat hukum yang sebetulnya konservatif. Hukum adalah polisi 
yang memelihara security and order. Hukum itu sering sekali berubah kalau nilai-nilai 
sudah berubah. Pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui oleh para ahli hukum yang 
cenderung menafsirkan hukum sebagai agent of modernitation atau seperti yang ditulis 
oleh Roscoe Pound law as an instrument of socialengineering. Kedua pendapat di atas 
punya kebenaran sendiri-sendiri. Kita di Indonesia bisa membuktikan argumentasi yang 
dapat membenarkan pendapat pertama, juga bisa pula dibuktikan hal yang mendukung 
pendapat yang kedua. 

Dikotomi antara pembangunan hukum di satu pihak dengan pembangunan 
ekonomi di lain pihak adalah tidak tepat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini 
yang pertumbuhan hukum dan pertumbuhan ekonominya itu saling berhubungan. 



Kadangkala pengaruh hukum terasa kuat, tetapi lebih sering pengaruh ekonomi lebih 
menentukan. Atau sering pula hukum dan ekonomi itu bertarung dulu sebelum ketahuan 
siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. 

Yang jelas suatu interaksi memang tengah terjadi dan ini bukanlah hal yang baru 
menurut Posner. Interaksi ini telah ada sejak lama sekali. Di Amerika interaksi yang 
paling intens terjadi pada bidang antitrust dan Securities regulations. Sekarang hal ini 
malah sudah amat banyak terjadi, interaksi ini terjadi dalam banyak bidang seperti 
litigasi dan abritase, malah juga dalam hal-hal yang sangat pribadi seperti perceraian. 

Dari penelitian yang pernah dilakukan di Amerika, Posner menyimpulkan bahwa 
sebetulnya ahli hukum sama saja dengan ahli ekonomi, sama-sama rational maximizer. 
Dalam bahas hukum sebetulnya kita bisa mengartikan rational maximizer ini dengan 
reasonable man, orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan akal 
sehat (reasonableness). Kiranya di sini soal logika menjadi masalah yang mengaitkan 
sifat atau hakikat dari hukum ekonomi. 

Posner juga sampai pada satu pendapat bahwa sering terbukti suatu sistem 
hukum itu mendukung efisiensi ekonomi. Pendapat ini buat kita agak meragukan sebab 
sering kita mendengar keluhan bahwa cukup banyak ketentuan hukum yang ditafsirkan 
menghambat kemajuan ekonomi tidak saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara 
maju seperti Amerika. 

Hal lain yang dikemukakan Posner adalah berhasilnya ahli hukum diyakinkan 
agar tidak berhenti pada ketentuan normatif, tetapi mulai dengan pendekatan kuantitatif, 
pendekatan statistik. Tidak semua ahli hukum menerima ini, tetapi suatu usaha 
permulaan telah dirintis. Kiranya kita bisa bersetuju dengan Posner bahwa analisis 
ekonomi akan amat membantu dalam upaya kita mengadakan pembaruan hukum. 

Dari beberapa ahli hukum muncul kritik yang pada prinsipnya mempertanyakan 
sejauh mana ahli ekonomi punya otoritas untuk mempengaruhi arah perkembangan 
hukum. Apakah ahli ekonomi tahu tentang hukum itu sendiri? Bgaimanapun, persoalan 
hukum jelas tidak sama dengan persoalan ekonomi, tidak sederhana seperti persoalan 
rational maximizing dan efficiency. Lagi pula hukum itu berurusan dengan keadilan 
(justice) yang sering sekali bertentangan dengan prinsip rational maximizing dan 
efisiensi. Kritik-kritik ini kiranya juga hidup di Indonesia yang pada dasarnya ingin tetap 
mempertahankan dikotomi yang sudah tidak selayaknya kita pertahankan. 

Sesungguhnya suatu pembangunan yang dicita-citakan oleh UUD’45 adalah 
pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum tetapi justru mencangkup 
pembangunan politik dan pembangunan budaya. Hakikat dari kata “mewujudkan 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah justru mewujudkan keadilan sosial dalam 
segala segi. Pasal-pasal yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok (basic 
needs) tetapi juga mengandung makna perlunya pembangunan politik, Perlunya negara 
terlibat dalam mengelola kekayaan negara untuk dipergunakan sepenuhnya bagi 
kemakmuran rakyat banyak. 

Kalau pembangunan harus ditafsirkan sebagai mencakup segala bidang maka 
hukum yang mengatur pembangunan itu sendiri jelas merupakan hukum segala bidang, 
hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum 
lingkungan, hukum internasional dan sebagainya. Soenaryati Hartono memang benar 
ketika mengatakan bahwa sifat hukum ekonomi kita adalah interdisipliner, multidisipliner 
dan transnasional. Karena pada akhirnya kita harus berhubungan dengan banyak 
disiplin dan banyak negara. Sebagai bangsa yang tengah berkembang, kita berada, dan 
akan terus berada di dalam pergaulan antarbangsa. 

Hal lain yang memaksa kita untuk menilai pembangunan sebagai pembangunan 
yang terpadu, adalah karena kita berada dalam daerah pengaruh “welfare state 
ideology”. Era laissez fair sebetulnya belum sepenuhnya musnah tetapi ideology negara 



kesejahteraan terasa lebih menonjol. Ide negara kesejahteraan ini kelihatannya mulai 
dikembangkan dengan mengeluarkan beberapa ketentuan pemerataan seperti yang kita 
baca pada “delapan jalur pemerataan”. Pemerintah sudah mulai menyadari bahaya yang 
bakal timbul jika pembangunan jalan terus tanpa disertai pemerataan. Pembangunan 
pada prinsipnya haruslah juga memiliki perasaan keadilan (sense of justice). Hukum 
tidak lagi terbatas pada memperkuat sistem, tetapi justru mempercepat perubahannya 
sistem. Ahli hukum haruslah menempatkan dirinya pada kepentingan rakyat banyak, 
bukan sebaliknya. 

Dua sisi yang kelihatannya menonjol di sini adalah pertama, pembangunan itu 
sendiri, dan kedua, sisi pemerataan. Dua sisi ini merupakan outcome yang wajar. Inilah 
yang kiranya menggiring Soenaryati Hartono pada dua kategori hukum ekonomi yaitu 
hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. 

Istilah “hukum ekonomi” cenderung lebih menekankan soal dalil-dalil ekonomi 
yang berhubungan dengan hukum penawaran dan permintaan, misalnya. Kurve Lorena 
dan Gini Coefficient termasuk dalam jalur ini.   
 
 
Ruang Lingkup Hukum Ekonomi 

Pertanyaan mendasar yang seringkali ditanyakan adalah apakah hukum 
ekonomi identik dengan hukum perdata dan Hukum Dagang ? Beberapa pakar 
hukum seperti Rochmat Soemitro, Sunaryati Hartono, dan Sumantoro berpendapat 
bahwa Hukum Ekonomi mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Hukum 
Dagang dan Hukum Perdata. Sebagai pedoman awal ditariknya Hukum Ekonomi  
sebagai perangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, 
secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh 
negara yang bersangkutan.(Sumantoro, 1986 : 23) 

Ruang lingkup yang diatur Hukum Ekonomi mencakup bidang yang 
diatur dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Dengan demikian mencakup  tidak 
saja HukumPerdata, Hukum  Dagang dan Hukum Perdata Internasional namun juga 
hukum publik seperti Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi 
Negara, serta Hukum Tata Negara. 

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut  bersifat interdisipliner, 
multidisipliner dan transnasional dapat dituangkan ke dalam norma atau kaidah 
Hukum Ekonomi. 

Lebih lanjut Sumantoro mengkategorikan Hukum Ekonomi secara 
makro  sebagai berikut :(Sumantoro, 1986 : 24) 

1. Hukum Ekonomi yang mengatur sektor fisik seperti bidang 
Pertanian, Pertambangan dan Industri. 

2. Hukum Ekonomi yang mengatur kegiatan nonfisik seperti di 
bidang perdagangan, jasa-jasa, bangunan, 
konsultan, kontraktor, paten, merek. 

3. Hukum Ekonomi yang mengatur penyelenggaraan sarana 
dan fasilitas usaha seperti di bidang perpajakan, 
penyelesaian sengketa (Arbitrase) perburuhan, izin 
kerja dan lain-lain. 

 
Daoed Joesef misalnya, melihat kehadiran Hukum Ekonomi sebagai 

bentuk peraturan dan ketentuan umum yang bertitik tolak dari kekuasaan negara/ 
pemerintah terhadap kebebasan pihak swasta dan masyarakat umumnya. Hal 
tersebut dicerminkan dalam 3 (tiga) macam hubungan yang masing-masing diatur 
oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan yaitu: 



a. Hubungan Negara dengan perusahaan. 
b. Hubungan Negara dengan Masyarakat. 
c. Hubungan Negara dengan Dunia luar. 

       Daoed Joesoef juga menganggap bahwa Hukum Dagang, Hukum perdata,Hukum 
perdata Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional, tercakup dalam pengertian 
Hukum Ekonomi. Dalam pandangan Daoed Joesoef ternyata pula telah dapat ditemukan 
aspek-aspek transasional dalam kegiatan perekonomian nasional, yaitu misalnya 
peraturan-peraturan General Agreement on Tariff and Trade (GATT), Association of 
South East Asian Nations (ASEAN), International Monetary Fund (IMF),dan lain-lain. 

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi 
merupakan penjabaran dari Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi 
Sosial:(Sumantoro, 1986 : 17)  

1. Hukum Ekonomi Pembangunan : menyangkut pengaturan 
dan pemikiran hukum mengenai cara-cara 
peningkatan dan pengembangan kehidupan 
ekonomi Indonesia secara nasional. 
Lebih lanjut Hukum Ekonomi Pembangunan dapat 
dibagi lagi dalam masalah : 

a. Tanah. 
b. Bentuk-bentuk usaha. 
c. Penanaman Modal. 
d. Kredit dan bantual luar negeri. 
e. Perkreditan dalam negeri/Perbankan. 
f. Paten, merek, dan transfer know how. 
g. Asuransi  
h. Ekspor-Impor. 
i. Pertambangan. 
j. Perburuhan. 
k. Perumahan. 
l. Pengangkutan 
m. Perjanjian Internasional 

2. Hukum Ekonomi Sosial : menyangkut pengaturan dan 
pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian 
hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil 
dan merata sesuai dengan martabat manusia 
Indonesia. 

 Lebih lanjut Hukum Ekonomi Sosial mencakup : 
a. Obat-Obatan 
b. Kesehatan dan Keluarga. 
c. Perumahan. 
d. Bencana alam. 
e. Transmigrasi. 
f. Pertanian. 
g. Bentuk-bentuk perumahan rakyat. 
h. Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil. 
i. Perburuhan. 
j. Pendidikan. 
k. Penderita cacat 
l. Orang-orang terlantar. 
m. Orang tua dan pensiun  



Melihat berbagai pembagian atau klasifikasi dari Hukum Ekonomi 
tersebut, nampak bidang-bidang baru yang belum dimasukkan dalam pembagian 
tersebut : 

1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right Law) 
yang lebih luas dari paten, merek dan transfer know how. 

2. Hukum Persaingan Usaha (Competition Law). 
3. Hukum Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law). 
4. Hukum Pasar Modal (Stock Exchange Law) 
5. Hukum Penanaman Modal (Investmen Law). 
6. Hukum Perdagangan Melalui Elektronik (E-Commerce Law). 
7. Hukum Komputer. (Computer Law) 
8. Hukum Olah Raga (Sport Law) 
 
Melihat ketidaklengkapan tersebut maka menurut Zudan Arif 

Fakrulloh dan H. Hadi Wuryan, bidang cakupan yang diatur dalam Hukum Ekonomi 
disempurnakan meliputi antara lain :(Zudan Arif Fakrulloh, 1997 : 2) 

1. Penanaman Modal Asing. 
2. Alih Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual. 
3. Hukum Perindustrian. 
4. Kegiatan Perusahaan Multinasional. 
5. Keagenan dan distributor. 
6. Pasar Modal dan lembaga pembiayaan 
7. Kegiatan pertambangan 
8. Kegiatan badan-badan usaha. 
9. Real Estate 
10. Hukum Perusahaan. 
11. Hukum Perbankan dan surat berharga. 
12. Hukum ketenagakerjaan 
13. Hukum Asuransi 
14. Hukum Pajak. 
Menanggapi pembagian Hukum Ekonomi tersebut, terlihat beberapa 

bidang atau kegiatan Hukum Ekonomi yang sebelumnya tidak dicakup dalam hasil 
laporan penelitian Sunaryati Hartono, yaitu adanya penambahan mengenai : 

1. Alih Teknologi  
2. Hak Kekayaan Intelektual, paten, tidak sekedar merek dan 

transfer know how dalam klasifikasi menurut Sunaryati Hartono. 
3. Hukum Perindustrian. 
4. Kegiatan Perusahaan Multinasional disendirikan. Pada Sunaryati 

Hartono kegiatan MNc dijadikan satu dengan Penanaman Modal 
Asing 

5. Keagenan dan distributor. 
6. Pasar Modal dan lembaga pembiayaan 
7. Kegiatan pertambangan 
8. Kegiatan badan-badan usaha. 
9. Real Estate. Pada Sunaryati Hartono disebut Perumahan. 
10. Hukum Perusahaan. 
11. Surat berharga. 
12. Hukum Asuransi 
13. Hukum Pajak. 



Namun menurut penulis, penyempurnaan pembagian Hukum 
Ekonomi tersebut dalam beberapa hal merancukan dengan Hukum Perdata dan 
Hukum Dagang, dan Hukum Administrasi Negara, yaitu mengenai : 

1. Surat berharga. 
2. Hukum Asuransi 
3. Hukum Pajak. 
 
Selain itu dalam penyempurnaan pembagian Hukum Ekonomi 

tersebut terasa masih belum lengkap untuk aktivitas ekonomi saat ini, yaitu belum 
mencakup : 

1. Hukum Persaingan Usaha (Competition Law). 
2. Hukum Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law). 
3. Hukum Perdagangan Melalui Elektronik (E-Commerce Law). 
4. Hukum Komputer. (Computer Law) 
5. Hukum Olah Raga (Sport Law) 
Menurut Rochmat Soemitro, Hukum Ekonomi berkembang karena 

ikut campurnya pemerintah dalam soal kepentingan pribadi. Dengan demikian hak-
hak dan kepentingan individu dibatasi demi kepentingan umum. Dalam hal ini 
pemerintah memasuki ranah dalam Hukum Perdata dengan pertimbangan untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum. Rochmat Soemitro mengartikan Hukum 
Ekonomi sebagai keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa 
sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi 
dimana kepentingan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini 
pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan 
kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan 
hak-hak individu. Dengan demikian letak Hukum Ekonomi sebagian berada pada 
Hukum Perdata dan sebagian lagi berada pada Hukum Publik, dimana 
keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk 
mencapai kemakmuran bersama. 

Lebih lanjut ruang lingkup Hukum Ekonomi menurut Rochmat 
Soemitro didasarkan pada klasifikasi International Standard of Industrial Clasification 
sehingga diperoleh pembagian sebagai berikut : 

1. Hukum Ekonomi Pertanian atau Agraria, yang didalamnya 
termasuk norma-norma mengenai pertanian, 
perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 

2. Hukum Ekonomi Pertambangan. 
3. Hukum Ekonomi Industri, Industri Pengolahan. 
4. Hukum Ekonomi Bangunan. 
5. Hukum Ekonomi Perdagangan dimana termasuk juga 

norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata. 
6. Hukum Ekonomi Prasarana termasuk gas, listrik, air dan 

jalan. 
7. Hukum Ekonomi Jasa-Jasa yaitu jasa-jasa masyarakat 

seperti profesi dokter, advokat, jasa seperti 
pembantu rumah tangga, jasa usaha seperti 
makelar, komisioner dan sebagainya. 

8. Hukum Ekonomi Angkutan. 
9. Hukum Ekonomi Pemerintahan termasuk juga  Pertahanan 

dan Keamanan (Hankam) dan lain-lain. 
Menurut Daoed Yoesoef, pembagian Hukum Ekonomi juga dapat 
dilakukan  menurut klasifikasi lain seperti : 



1. Hukum Ekonomi Produksi. 
2. Hukum Ekonomi Konsumsi. 
3. Hukum Ekonomi Distribusi. 
4. Hukum Ekonomi Keuangan. 
Melihat kenyataan yang ada maka perlu untuk dilakukan reformasi 
atau pembaharuan dan perubahan yang mendasar dalam Hukum 
Ekonomi. Dorongan kearah reformasi  ini terutama disebabkan oleh 
dua hal : 
1. Meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia, yang 

pada gilirannya menuntut tersedianya perangkat peraturan hukum 
ekonomi yang lebih lengkap, progresif dan lebih canggih sifatnya. 
Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah pengaturan 
tentang alih teknologi, pasar modal, leasing, factoring, modal 
ventura, perseroan dan lain-lain. 

2. Meningkatnya laju perdagangan internasional dalam wujud 
kegiatan ekspor impor. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa 
kita harus selalu berhadapan dengan konvensi-konvensi 
internasional di bidang perdagangan. 

        Apabila kita hendak mengadakan reformasi dalam 
hukum ekonomi, maka permasalahan pokok yang harus kita sadari 
adalah adanya prinsip bahwa pembaharuan itu harus dilakukan 
dengan memperhatikan asas bahwa hukum adalah suatu sistem yang 
konsisten. Dengan adanya pemahaman hukum sebagai suatu sistem 
ini, maka kita akan mudah memahami apabila ada interelasi antara 
bidang-bidang pengaturannya, ada keterkaitan antara pasal-pasal 
dari bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. 
Sementara ini banyak pendapat yang sementara ini beranggapan 
bahwa hukum  selalu tertinggal dari setiap gejala social yang baru. 
Secara sepintas tampaknya anggapan ini memang ada benarnya. 
Haruslah dipahami bahwa hukum mengabdi kepada keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan 
demikian dalam mewujudkan cita hukum tersebut, hukum tidak dapat 
begitu saja melakukan pengaturan-pengaturan ataupun membuat 
suatu peraturan secara terburu-buru terhadap suatu gejala social 
tertentu. Jadi hukum harus mengamati secara cermat, melakukan 
pertimbangan –pertimbangan sehingga produk hukum dapat 
komprehensif dan tidak cepat usang. Dengan demikian dapat 
digambarkan hukum sebagai pengawal suatu gejala social tertentu 
yang kemudian memberikan bentuk melalui undang-undang atau 
peraturan lain. 
 Dalam sistem hukum di Indonesia, istilah yang biasa 
digunakan adalah Hukum Perdata atau Hukum Dagang. Dalam 
perkembangannya, banyak sekali hubungan hukum atau 
permasalahan hukum yang tidak dapat dipecahkan oleh kedua sistem 
hukum tersebut ataupun sistem-sistem hukum lainnya. Seperti kasus 
yang ditimbulkan akibat aktivitas penanaman modal asing, kasus 
yang terkait dengan hak kekayaan intelektual atau perlindungan 
konsumen dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut tidak bisa diselesaikan 
secara tuntas oleh sistem-sistem hukum yang ada. Sebagai contoh 
terhadap permasalahan penanaman modal asing, ketentuan hukum 
yang memungkinkan untuk diterapkan pada kasus tersebut adalah 



ketentuan Hukum Perdata pasal 1360 BW tentang perbuatan 
melawan hukum. Selain sulit diterapkan karena tidak mudahnya 
pembuktian, pengaturannya bersifat umum, sangat sumir, kurang 
jelas dan tegas karena tidak mengatur secara terinci. Oleh karena 
ketidak mampuan sistem hukum yang ada tersebut maka munculah 
hukum ekonomi dengan karakteristik khas, yaitu : 
1. Mencakup hukum publik dan hukum privat. 
2. Cakupan lebih luas dari Hukum Perdata dan Hukum 

Dagang. 
3. Merupakan perpaduan hukum perdata, hukum pidana, 

hukum dagang, hukum internasional, hukum 
administrasi negara, hukum tata negara. 

4. Bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transnasional. 
5. Mengatur secara terinci. 

 
 
Tugas Utama Hukum Ekonomi 
 Sebagaimana hukum pada umumnya, tugas utama hukum 
ekonomi adalah : 

a. Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana 
bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional. 

b. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi perlindungan 
kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis, politis, fisik dan 
intelektual berada pada posisi lemah. 

c. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia sesuai dengan harkat 
martabatnya sebagai manusia. 

d. Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap 
perbuatan-perbuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan 
sosial ekonomi. 

e. Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membantu 
terwujudnya suatu Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih adil. 

Asas-Asas Hukum Ekonomi 

 Dalam mengkaji hukum ekonomi Indonesia, asas-asas yang 
harus dijadikan pedoman dapat diklasifikasi sebagai berikut : 

1. Asas Manfaat. 
2. Asas Keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan. 
3. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. 
4. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. 
5. Asas usaha bersama atau kekeluargaan 
6. Asas demokrasi ekonomi. 
7. Asas membangun tanpa merusak lingkungan. 

Sebagaimana bidang-bidang hukum lain, kaidah-kaidah hukum ekonomi secara 
umum dapat dikelompokkan ke dalam : 

1. Kaidah hukum yang bersifat administratif : 



Kaidah hukum yang bersifat administratif  berupa ketentuan-ketentuan 
hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktivitas 
dan transaksi ekonomi. Kaidah hukum administrasi dibuat oleh aparatur 
administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum 
memaksa. Oleh karena dibuat eksekutif, maka yang termasuk dalam kategori 
ini adalah peraturan yang bentuk formalnya di bawah Undang-Undang, yaitu 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Surat 
Keputusan Menteri atau pejabat lain setingkat menteri, Surat Keputusan 
Dirjen dan sebagainya. Unsur paksaan dalam pemberlakuan kaidah hukum 
ekonomi yang bersifat administratif ini dimaksudkan agar ketentuan atau 
persyaratan yang diatur oleh ketentuan tersebut ditaati atau dipatuhi oleh 
publik, khususnya oleh para pelaku ekonomi. Akibat adanya unsur paksaan 
maka sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar berupa sanksi administratif 
seperti pencabutan ijin usaha, pembatalan status hukum, penutupan 
usahadan sebagainya. 

2. Kaidah yang bersifat substantif atau materiel : 

 Kaidah yang bersifat substantif atau materiel berupa 
ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh aparat legislatif, yudikatif dan 
eksekutif baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri mengenai 
aspek-aspek material atau substansial dari aktivitas transaksi ekonomi. 
Kaidah hukum substantif ini ada yang mempunyai kekuatan hukum 
memaksa, adapula yang hanya mengatur. 

Ada dua macam kekuatan hukum dari kaidah substantif hukum 
ekonomi ini, tidak lain disebabkan oleh berbedanya fungsi dan tujuan yang 
hendak dicapai oleh kaidah itu sendiri. Apabila fungsinya hanya sekedar 
memberikan pengarahan atau pengaturan bagi para pelaku ekonomi, maka 
kekuatan hukum dari kaidah hukum hanyalah ‘mengatur’ (regelend recht). 
Artinya ketentuan-ketentuan dalam kaidah hukum tersebut dapat disimpangi 
oleh para pelaku ekonomi sepanjang mereka sepakat untu itu, dan 
kesepakatan tersebut tercermin dari transaksi antar mereka. Peraturan jenis 
ini hanya berfungsi sebagai pedoman. Oleh karena itu tidak ada sanksi 
hukumnya apabila pelaku hukum ekonomi tidak mentaatinya. Tujuan dari 
kaidah hukum ini adalah memberi rambu-rambu atau batasan-batasan yang 
mempertegas aturan main bagi para pelaku ekonomi. 

 Sebaliknya, apabila fungsi dari kaidah substantif hukum 
ekonomi adalah untuk membina dan menjaga konsistensi pelaksanaan 
sistem ekonomi nasional serta akurasi kebijakan politik ekonomi pemerintah, 
maka kaidah tersebut diberi kekuatan hukum memaksa. Dalam arti 
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam kaidah hukum tersebut tidak 
boleh disimpangi atau diabaikan oleh para pelaku ekonomi. Dengan demikian 
pelaku ekonomi harus tunduk dan terikat pada norma-norma hukum tersebut 
dengan sanksi hukum yang tegas apabila mereka melanggar. Sanksi 
tersebut berupa : 

- Sanksi perdata : misalnya pembayaran ganti rugi. 
- Sanksi pidana : misalnya hukuman kurungan atau denda. 



- Sanksi administratif: misalnya pembatalan perjanjian, pencabutan ijin 
usaha. 

                  Tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah substantif hukum ekonomi dengan 
kekuatan memaksa adalah tercapainya ketertiban pelaksanaan aktivitas dan transaksi 
ekonomi dengan berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum. 

Hukum positif Indonesia telah memberi dasar keberadaan hukum ekonomi , yaitu dalam 
: 

1. Pasal 33, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 34 ayat 2  UUD 1945. 
2. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
3. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 
4. Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) 
5. Undang-Undang 
6. Ketentuan-ketentuan lain 

Adapun dasar hukum dari hukum ekonomi menurut Sunaryati Hartono ditemukan 
setelah peraturan-peraturan disistimatisasikan menurut : 

a. Sejarah perkembangan hukum bidang yang bersangkutan di 
Indonesia. 

b. Falsafah Indonesia yang melatarbelakangi bidang hukum 
tersebut. 

c. Kebijaksanaan pemerintah di bidang itu, dan 
d. Pelaksanaan daripada kebijaksanaan pemerintah di bidang 

yang bersangkutan. 

Sejarah Hukum Ekonomi di Indonesia 

Rencana-rencana Pembangunan Lima Tahun telah menjadi penyebab utama 
timbulnya kaidah kaidah Hukum Ekonomi Indonesia. Selain itu kaidah-kaidah hukum 
yang baru ini untuk sebagaian besar tidak lagi berpegang pada asas Hukum Perdata 
maupun Publik yang konvensional. Akan tetapi dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan 
baru timbullah pula kaidah-kaidah baru dan pranata-pranata baru, yang sulit sekali 
dikategorikan ke dalam sistem Hukum Perdata maupun sistem Hukum publik yang 
konvensional.  

Sebagai contoh misalnya dapat disebut pranata/lembaga Hukum Kuasa 
Pertambangan, yang sekalipun bukan merupakan zakelijkrecht dapat juga dialihkan 
kepada orang lain, walaupun sebagai pengecualian dan atas dasar kebijaksanaan. 
Contoh lain adalah Persero, yang pada satu pihak (ke luar) dianggap sebagai Perseroan 
Terbatas Swasta, akan tetapi di lain pihak (ke dalam) terikat pada kebijaksanaan 
pemerintah dengan segala akibat yang menguntungkan maupun merugikan Persero 
tersebut. Selain itu pengawasan pemerintah, dengan diangkatnya direktur jenderal 
departeme-departemen yang bersangkutan sebagai komisaris Persero dan pegawai-
pegawai negeri sebagai pengurus maupun pegawai Persero. Begitu pula Surat-surat 
Keputusan Bersama Menteri merupakan cara baru yang tidak dikenal dalam Hukum 
Tata Usaha Negara yang tradisional. 



Hal-hal tersebut, menjadikan peraturan dan pranata Hukum Ekonomi 
menyimpang dari asas-asas Hukum Perdata, Hukum Dagang, atau Hukum Publik yang 
konvensional. Oleh karena itu banyak sekali timbul pranata-pranata hukum sui generis. 

Dibidang hukum ekonomi, perkembangan dalam 30 tahun terakhir tanpa disadari 
telah mengarahkah hukum menuju unifikasi hukum, sekalipun unifikasi itu masih jauh 
dari sempurna. Sejalan dengan unifikasi tersebut perkembangan hukum telah 
mengubah corak dan sistem hukum yang benar-benar didasarkan pada UUD 1945 dan 
Pancasila sebagai norma dasar (Grundnorm) dalam sistem hukum Indonesia. 

Oleh karena itu dalam konteks hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi, 
menurut Sunaryati Hartono guna mewujudkan cita-cita yang diharapkan diperlukan 
beberapa hal sebagai berikut :  

1. Adanya kesepakatan secara nasional tentang paradigma sistem ekonomi 
nasional seperti apa yang harus kita bangun, sesuai dengan kententuan konstitusi-
konstitusi kita, khususnyaPembukaan dan pasal 33 dan 34 juncto pasal 27 dan 28 UUD 
1045 yang telah 4 (empat) kali di amandemen;  

2. Adanya interaksi, pengertian (understanding) dan kerjasama yang baik antara 
para ahli di bidang ekonomi, termasuk para pengusaha dan pengambil keputusan di 
bidang hukum (eksekutif, legislatif dan yudikatif);  

3. Adanya kesadaran bahwa bukan saja hukum yang harus tunduk pada 
tuntutan-tuntutan ekonomi, seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hukum 
harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya juga, 
bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkah-langkah di 
bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel) hukum, 
sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi. 

Perbandingan dengan Sistem Hukum lain 

 Pembagian, istilah maupun isi atau materi hukum ekonomi Indonesia ternyata 
berbeda dengan pembagian, istilah dan isi hukum ekonomi di negara-negara lain. Hal 
tersebut disebabkan hukum ekonomi sangat terikat pada sejarah hukum dari tiap-tiap 
negara. Mulder dan van Duk membedakan antara macro social economisch recht dan 
micro sociaal economish recht.(A. Muhler, 1972:41)] 

Di Jerman dibuat perbedaan antar Allgemeines Wirtschaftsrecht dan Besonderes 
Wirtschaftsrecht. Di Italia, Perancis dan Belgia terdapat penganut faham sempit dan 
faham luas dari hukum ekonomi. Menurut faham luas, hukum ekonomi menyangkut 
organisasi dan perkembangan-perkembangan dari kehidupan ekonomi nasional. 
Sedangkan menurut faham sempit, Droit Economique itu hanya menyangkut peraturan-
peraturan yang merupakan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. 
Bahkan seorang ahli hukum ekonomi Perancis, Gerard Farjat dalam bukunya Droit 
Economique dari Droit de L’economie, berdasarkan suatu studi perbandingan hukum 
juga membuat perbedaan antara hukum ekonomi di negara-negara Perancis, Jerman, 
Italia, Inggris, Amerika dan hukum ekonomi negara-negara sosialis seperti Rusia, 
Polandia, Cekoslovakia. 



Dengan demikian adanya perbedaan hukum ekonomi antar negara merupakan 
akibat perbedaan sejarah, sosial, budaya, politik dan ekonomi yang terdapat di suatu 
negara. Di bidang ekonomi diakui pemikiran tentang masalah-masalah ekonomi yang 
melekat pada usaha pembangunan ekonomi yang berencana di suatu negara 
berkembang harus didekati secara berbeda daripada berdasarkan teori-teori dan 
pemikiran perkembangan ekonomi di negara industri maju, yang ekonominya di masa 
lampau tumbuh tanpa direncanakan secara sadar. Hal ini menimbulkan suatu bidang 
ilmu ekonomi yang baru yang dinamakan ekonomi pembangunan (Development 
Economics). Disamping itu pembangunan administrasi di negara-negara berkembang 
menggunakan suatu rencana pembangunan yang tertentu menimbulkan masalah-
masalah yang lain yang harus didekati secara berbeda. 

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum publik di bidang ekonomi yang merupakan 
penyimpangan-penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum dagang yang konvensional 
dan merupakan kaidah-kaidah hukum perdata itulah yang dikenal sebagai Social 
Economisch Recht Belanda atau Droit Economique Perancis. 

 karakter atau sifat pembahasan kita ini yakni pembahasan 
tentang peraturan perundangan yang mempunyai obyek pembangunan ekonomi negara 
adalah masih dalam sistim pembahasan ilmiah dalam kerangka keilmuan hukum 
khususnya mengenai dogmatika hukum. Peraturan perundangan yang merupakan 
hukum positif disoroti secara tajam dengan kesadaran bahwa kehidupan masyarakat ini 
tidak akan dapat berjalan bilamana tidak terdapat aturan hukum baik dalam artian yang 
abstrak sebagai pedoman tingkah laku manusia terhadap sesamanya dan terhadap 
alam lingkungannya maupun dalam artian yang aktif dimana institusi hukum berperan 
dalam kehidupan masyarakat. Hukum abstrak tersebut haruslah dinyatakan atau 
diwujudkan dalam bentuk lembaga hukum terpenting seperti undang-undang, 
pengadilan dan pemerintahan. 

 Dengan demikian bilamana nantinya kita membahas 
tindakan alat negara atau pemerintah dalam mengurus perekonomian negara maka 
tidak dapat tidak sebenarnya kita membicarakan fungsi hukum itu sendiri sebagai 
dinyatakan oleh Thomas Aquinas dalam Lord Lloyd of Hamestead (1985:151) bahwa 
fungsi hukum adalah untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Pembicaraan 
tentang fungsi hukum ini meskipun mempunyai nuansa pembangunan ekonomi yang 
modern yang sangat kompleks adalah tetap dalam kerangka keilmuan hukum karena 
tujuannya masih tetap sama yakni mengatur kesejahteraan umat manusia. 

Bilamana nanti ditemukan kegiatan manusia atau pelaku ekonomi dalam suatu 
proses interaksi dengan sesamanya yang melawan tujuan inti dari bermasyarakat yakni 
kesejahteraan seluruh umat manusia walaupun itu belum diatur dalam hukum positif 
maka dapat ditentukan oleh hakim bahwa tindakan itu pada hakekatnya bersifat a sosial 
bahkan a moral sehingga dapat ditentukan sebagai tindakan melawan hukum. Disini 
berlaku azas ius curianovit dimana hakim harus menemukan hukum untuk memberikan 
keadilan bagi kesejahteraan umat manusia.  

Masih banyak sarjana hukum menanyakan apa gunanya mempelajari aspek 
pembangunan ekonomi dan menganggapnya itu hanya persoalan imperik saja yang 
tidak penting dalam keilmuan hukum. Pertanyaan ini entah menyembunyikan 
ketidakmampuan yang bersangkutan untuk mempelajari ilmu ekonomi entah timbul dari 
sikap ignorant bahwa seolah-olah hukum dapat dipelajari terlepas dari obyeknya yakni 
kegiatan manusia dalam bidang ekonomi. Tidak disadari bahwa justru kegiatan 
mencapai kesejahteraan ekonomi ini merupakan kegiatan terpenting dalam hidup 



manusia yang harus diatur oleh hukum karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas 
sehingga rawan konflik. 

 
Keterkaitan Hukum Ekonomi dan Hukum Administrasi Negara 
 Pada pembahasan sebelumnya selintas diungkat kaitan 

sejarah hukum ekonomi dan hukum adminstrasi. Berikut ini ada baiknya bila dibahas 
juga tentang Hukum Administrasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi 
kerena Hukum Administrasi adalah bagian dari peraturan perundangan yang berlaku 
dan langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara. Peraturan Menteri, 
Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat-pejabat eksekutif lainnya yang berwenang 
adalah peraturan yang merupakan hukum positif yang bersifat publik dan langsung 
mengatur kegiatan ekonomi. 

Sebagaimana diketahui terdapat 2 (dua) macam Keputusan Tata Usaha Negara 
yang penting yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dan Keputusan 
Tata Usaha Negara yang bersifat khusus personal final dan memberikan akibat hukum 
yang bersifat langsung. Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk umum 
adalah yang berupa Peraturan Menteri dan pejabat lainnya yang berwenang. Peraturan 
ini bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang sehingga sifatnya sama dengan 
peraturan perundangan lainnya. Sedangkan Keputusan Tata Usaha yang bersifat 
khusus adalah ditujukan kepada seseorang tertentu atau suatu badan hukum tertentu 
antara lain berupa ketetapan-ketetapan khusus (pemberian status hukum tertentu 
misalnya sebagai pemborong usaha, sebagai pengelola tempat usaha dan lain-lain) 
atau pemberian izin tertentu (izin usaha, izin penggunaan tanah Pemda, izin 
mengemudi, izin trayek pengangkutan, izin penyaluran limbah, dan izin-izin 
lainnya).(Gunarto Suhardi, 2002: 6)  

Termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha yang bersifat khusus ini adalah kegiatan 
ekonomi riil yang sedang berjalan. Melalui berbagai izin inilah senyatanya ekonomi 
diatur baik dalam bidang industri atau produksi, bidang perdagangan, bidang 
transportasi bahkan dalam bidang konsumsi. Dengan kata lain keseluruhan gerak 
kehidupan ekonomi negara sangat bergantung pada baik buruknya atau tepat tidaknya 
peranan hukum administrasi ini.  

Selanjutnya De Haan dalam P.M. Hadjon (1994:5) membedakan Hukum 
Administrasi tersebut dalam 3 (tiga) fungsi yakni fungsi normatif, fungsi instrumen-     tal 
dan fungsi jaminan yang masing-masing mempunyai karakter sebagai berikut:      
1) Fungsi normatif diwujudkan dalam peraturan perundangan yang merupakan hukum 

positif, yang juga bersifat hukum publik dalam arti mengikat siapa saja. Karakter 
hukumnya sama dengan peraturan perundangan lainya yang ditetapkan oleh fihak 
legislatif dan diumumkan berdasarkan wilayah berlakunya apakah pusat ataukah 
daerah. Sifat normatifnya juga ditandai dengan fungsinya sebagai pedoman tingkah 
laku yang bersifat melarang, memberikan petunjuk, dan memberikan pedoman 
tentang sanksi terhadap pelanggaran. Jadi dalam hal ini kekuasaan negara yang 
dilakukan oleh pihak penguasa atau Pemerintah dilaksanakan melalui norma-norma 
hukum yang jelas yang juga mengikat fihak Pemerintah sendiri. 

2) Fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan Pemerintah dalam 
melaksanakan fungsi atau kekuasaan memerintah. Den Haan (1986:241) 
memberikan contoh tentang perencanaan dalam artian bestuurinstrument sebagai 
berikut:  

- Perencanaan merupakan figure hukum yang mempunyai dampak luas baik 
langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat. 

- Perencanaan Pemerintah merupakan sebuah struktur terprogram yang bisa 
berisikan prognosa (informatif dan indikatif), berupa pengambilan 



kebijaksanaan (bersifat normatif), sedangkan yang bersifat opersional dan 
normatif dapat berupa pengadaan perlengkapan, perjanjian-perjanjian, 
keputusan serta peraturan-peraturan. 

- Program itu sendiri seringkali berupa suatu rangkaian peraturan 
perundangan yang sistematis yang ditetapkan baik oleh legislatif maupun 
oleh Lembaga Tata Usaha Negara.   

3) Fungsi jaminan terhadap kesewenangan penguasa untuk itu perlu diperhatikan 
dasar kewenangan penguasa itu sendiri yang dapat kita simpulkan dari pendapat 
P.M, Hadjon (1994:7) sebagai berikut:  

Adanya kewenangan yang dapat berasal dari: 
a) Atribusi kewenangan yang umumnya berdasarkan pembagian kekuasaan negara 

berdasarkan Undang Undang Dasar. 
b) Delegasi kewenangan yang berasal dari perlimpahan berdasar suatu peraturan 

perundangan, tanggung jawab beralih, beralih kembali bila ada pencabutan 
peraturan perundangan. 

c) Mandat beralih sementara, tanggung jawab pada pemberi mandat dan pemberi 
mandat berwenang campur tangan. 

4) Prosedur dibangun sesuai azas negara hukum, transparan dan demokratis. 
5) Substansi tindakan apakah sewenang-wenang, melanggar kepatutan, melanggar 

kepentingan umum atau tidak. 
Dalam uraian selanjutnya akan kita lihat apakah dalam prakteknya berbagai 

fungsi hukum administrasi ini dijalankan dengan baik atau tidak, sehingga pengaruhnya 
juga akan kita lihat apakah pembangunan ekonomi berjalan dengan baik atau tidak. 

Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, 
mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi 
itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 
sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam suma theologica. Hukum 
bukan hanya bisa menekan dan membatasi para warga asal membatasi dan menekan 
saja akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk 
menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. 
Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang undang negara 
tentang HKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan yang lebih canggih lagi. 

Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara 
atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi para warganya. Pemikiran ini 
berhubungan dengan hukum ekonomi tentang penawaran dan permintaan yang 
cenderung untuk mencapai keseimbangan pengaruh penemuan-penemuan tehnologi 
yang merupakan unsur penting dalam produksi dan distribusi. Keduanya juga 
mendorong penemuan pasar-pasar baru diluar batas negara-negara pada waktu itu 
sehingga terciptalah lalu lintas perdagangan internasional yang semakin kompleks 
dewasa ini. 

Terdapat 3 (tiga) aliran pokok dalam hal peranan atau keterlibatan negara dalam 
ekonomi sebagai berikut: 
1. Keterlibatan minimalis dengan penganjur menurut sumitro (1991:26) Adam Smith, 

Jean Baptist Say, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. 
2. Keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintah diktator absolut dan 

berbagai negara berkembang. 
3. Keterlibatan terukur dengan penganjur Kaynes dan Samuelson (1992:41). 
 Terhadap pandangan tersebut tentu saja dapat diajukan 
berbagai kritik antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: 



1. Asumsi yang dipakai tidaklah tepat karena belum dihitung pengaruh 
perdagangan antar wilayah atau antar negara yang dapat mempengaruhi 
keseimbangan tersebut. 

2. Sering ketidak seimbangan tersebut berjalan cukup lama sehingga ketidak 
seimbangan tersebut menjadi hal yang normal bukan sebaliknya. 

3. Sikap altruistis dari para warga negara tentunya tidak dapat diharapkan untuk 
keseluruhan kegiatan ekonomi karena justru persaingan pada hakekatnya 
berwatak mementingkan diri sendiri sehingga harmoni itu harus ditetapkan 
secara normatif yuridis. 

4. Sikap menolak campur tangan negara juga tidak konsekuen karena untuk 
memperoleh “kebebasan” itu sendiri diperlukan proteksi dari negara misalnya 
dari kemungkinan monopoli alami, gangguan terhadap persaingan yang tidak 
adil, dan kendala-kendala usaha lainnya. 

5. Paling penting adalah bahwa didalam masyarakat sendiri terdapat ketidak 
samaan kemampuan atau ketidak samaan kesempatan yang mengakibatkan 
makin banyak bagian masyarakat yang tidak mampu memperoleh pendapatan 
cukup sehingga equilibrium dengan full employment secara alami sulit dicapai. 

 Pandangan sebagaimana diuraikan diatas berangkat dari 
pemikiran bahwa kebebasan tanpa campur tangan hukum atau negara telah 
menimbulkan faham liberalis kapitalis dimana rakyat terutama para pekerja telah 
dieksploitasi habis-habisan dalam siklus proses produksi sebagaimana diinginkan oleh 
mazhab klasik. Mazhab klasik sendiri memang tidak menghendaki eksploitasi atau 
pemerasan yang menghancurkan rakyat yang juga selaku konsumen barang-barang 
industri kaum kapitalis. Namun sikap menafikan campur tangan hukum sendiri 
menimbulkan dilema karena kecenderungan kebebasan atau liberalisme itu sendiri telah 
menjadikan tidak beruntung kaum yang lemah, kaum marginal dan kaum tidak berdaya. 
Persaingan bebas tanpa kendali layaknya keberlakuan hukum rimba bahwa  pada 
akhirnya yang menang adalah yang terkuat. 
 Menurut faham maksimalis ini maka untuk menolong rakyat 
tersebut negara harus bertindak nyata untuk menguasai segala aspek kehidupan 
ekonomi negara. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menurut aliran ini ditentukan 
oleh perubahan keadaan yang melingkupi masyarakat itu sendiri seperti keadaan 
besarnya modal atau kapital, sifat kekuasaan pemerintahan dan hal-hal lain yang 
bersifat materiil. Lagipula tidak terdapat rangsangan dari para warga negara untuk 
berusaha secara maksimal karena segala sesuatunya serba diatur dan dikontrol dan 
hasilnyapun bukan untuk dirinya sendiri melainkan akan menjadi milik komunal. 
 Namun demikian mazhab ini juga sudah mulai 
menempatkan kesempatan kerja penuh sebagai pusat perhatiannya yang berarti juga 
telah mulai menempatkan perbaikan nasib rakyat banyak sebagai bagian penting dari 
pelaksanaan reksa pemerintahan. Cara atau instrumen yang dapat digunakan adalah 
bermacam-macam mulai dari ikut aktif dalam kegiatan ekonomi riil, government 
spending yang dibiayai anggaran belanjanya, penerbitan government bonds, pengaturan 
suku bunga dan instrumen moneter lainnya sampai dengan mengatur kembali berbagai 
investasi dengan menggunakan instruman hukum administrasi yakni kebijaksanaan 
perizinan dan pengurangan pajak. 
 Untuk itu demi efisiensi perekonomian negara maka 
pemerintah mengusahakan sendiri public service dan pengadaan public goods tersebut. 
Guna  pembiayaan disamping diambilkan dari anggaran belanja negara juga dapat 
dibiayai dengan pinjaman pemerintah. 
 Tugas berikutnya dari suatu pemerintah dalam bidang 
ekonomi adalah tugas untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi dari 



negara yang bersangkutan. Pemerintah pada umumnya telah mampu untuk 
mempengaruhi kondisi ekonomi dengan menggunakan peranannya pada tingkat 
produktifitas nasional, penyediaan lapangan kerja dan mengontrol inflansi dengan 
memakai instrumen fiskal dan instrumen moneter lainnya yang dikuasainya. 
 Dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh 
undang-undang maka Pemerintah dapat mengatur bernagai macam kebijakan 
perdagangan dan industri, mengatur distribusi pendapatan dan hal-hal lainnya 
berkenaan dengan pendapat negara dan dilain pihak pemerintah juga dapat 
mengeluarkan kebijakan pengeluaran negara yang merangsang kegiatan ekonomi 
secara umum. Sedangkan kebijaksanaan moneter bersangkut paut dengan penentuan 
supply uang, yang dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflansi 
serta penentuan tingkat investasi. Dalam masalah kebijakan moneter ini juga tidak 
ketinggalan peran Bank Sentral yang dapat menentukan suku bunga, nilai valuta asing, 
nilai dan arah kebijaksanaan perkreditan perbankan nasional yang kesemuanya sangat 
berpengaruh pada kegiatan perekonomian negara. Apabila terjadi pertumbuhan 
ekonomi yang lamban maka pemerintah memberikan stimulasi dengan defisit anggaran 
dan meningkatkan tabungan nasional serta pemberian penghargaan pada inovasi yang 
telah dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. 
 Tugas pemerintah yang tak kalah pentingnya dengan kedua 
tugas diatas adalah tugas untuk menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yang 
memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan yangb adil bagi seluruh 
rakyatnya. Tugas ini tidak dapat diserahkan atau dibiarkan bertumbuh secara madiri 
didalam pasar bebas, sebab pasar bebas secara langsung pada dasarnya tidak 
menyediakan sistim pembagian pendapatan yang merata dan adil, yang mungkin terjadi 
adalah tercapainya kondisi full employment atau aggregate income yang tinggi. 
 Pergulatan pemikiran tersebut pada akhirnya juga telah 
membuahkan kesimpulan bahwa sistim pemerintah negara yang terbaik adalah sistim 
demokrasi dengan sistim ekonomi pasar dan dengan keterlibatan negara atas nama 
hukum yang terukur. Ukurannya antara lain adalah tidak terpasungnya inisiatif para 
warga, pertumbuhan ekonomi yang sustainable tinggi, terpeliharanya lingkungan demi 
generasi yang akan datang dan pemerataan national income yang merata namun adil 
sehingga rakyat menerima kesejahteraan mendekati yang diinginkan.     
 Pada akhirnya bahasan dapat diuraikan bahwa di Indonesia 
walaupun pembangunan ekonomi telah bertahun-tahun berlangsung, namun sampai 
saat ini belum ditemukan secara struktural bagaimana sistem ekonomi yang 
sebenarnya. Jika dalam bidang ilmu ekonomi masih ditemukan kevakuman seperti itu, 
dalam bidang hukum ekonomi pun tidak jauh dari itu. Kedudukan hukum sebaga a tool 
of social engineering  atau sebagai an instrument of social changes masih memerlukan 
perumusan dan penjabaran konkrit.(Munir Fuady, 1996: 424-425) 
 Permasalahan semakin rumit dengan dihadapkannya 
bangsa Indonesia pada kenyataan bahwa hukum ekonomi secara utuh dan terpadu 
masih merupakan hal baru, struktur dan posisinya belum mantap. Bahkan masih ada 
beberapa ahli hukum yang enggan mengakui eksistensinya secara demikian. Dengan 
demikian, diperlukan pemikiran-pemikiran konstruktif dengan penekanan orientasi masa 
kini ke masa depan melalui pembentukan suatu sistem hukum ekonomi yang mantap, 
terpadu, seirama dengan laju perkembangan pembangunan sekarang. 
 
Penutup 

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu negara, apalagi secara 
khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi 
peluang dan memperlancar pembangunan ekonomi.  



Pelaksanaan pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum 
sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan 
yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang di cita-citakan. 
 Perkembangan hukum ekonomi masih memerlukan 
pemikiran yang progresif dengan penekanan orientasi masa kini ke masa depan. Untuk 
itu perlu identifikasi secara kontruktif tentang peluang dan hambatan yang terjadi. 
Sesuai dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang sangat pesat maka 
diperlukan perencanaan yang matang, selain memerlukan ketrampilan dan keterlibatan 
stakeholders dalam suatu sistem hukum ekonomi progresif. 
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