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Pendahuluan
u Pentingnya yurisprudensi bagi praktek hukum

u Praktek hukum dengan fokus pada hukum perusahaan/dagang

u Klien-klien umumnya merupakan penanam modal asing

u Penanam modal asing mencari peluang usaha dan tidak ingin
kuatir dengan risiko-risiko hukum



Kemudahan Berusaha
u Saat ini, pemerintah Jokowi sedang fokus pada meningkatkan

peringkat Indonesia dalam hal Ease of Doing Business untuk menarik
penaman modal asing (foreign direct investment)

u Indonesia ada pada peringkat 73 dari 190 perekonomian dalam
indeks Ease of Doing Business.

u Perbaikan signifikan dari peringkat 129 pada 2008 ke peringkat 72 
pada 2017 (tahun ini menurun sedikit)

u Masih ada yang bisa diperbaiki, khususnya di bidang hukum



Ease of Doing Business
Perihal 2014 2015 2016 2017 2018

Penyelesaian
kepailitan

71 73 74 76 38

Pelaksanaan
kontrak

171 170 171 166 145

Sumber: Laporan-laporan Bank Dunia berjudul “Doing Business”



Perlunya kepastian hukum
u Kemudahan berusaha, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian

kepailitan:  berkaitan dengan prosedur è tahapan, waktu, dan
biaya

u Investor juga perlu kepastian hukum

u Kepastian hukum mensyaratkan adanya kaidah-kaidah yang jelas, 
transparan, dan konsisten



Kaidah yang jelas: norma terbuka
dalam peraturan perundangan

u Ada banyak norma terbuka, khususnya dalam hukum perikatan

u Contoh: perbuatan melawan hukum (unlawful act), itikad baik
(good faith), keadaan kahar (force majeure)



Kaidah yang jelas: penerapan
peraturan perundangan

u Sifat peraturan perundangan Indonesia yang berlapis-lapis

u Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, 
peraturan daerah seringkali belum dilaksanakan

u Contoh: penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian (UU No. 
24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan)



Transparansi: penerbitan yurisprudensi
u Pra-1945: Weekblad van het Regt / Recht (W), Nederlandse

Jurisprudentie (NJ), etc.

u 1950 – 1959: Hukum, diterbitkan Indonesian Law Association

u 1969 – 1990: Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan Mahkamah Agung

u 1977 – 1993 Rangkuman, diterbitkan Mahkamah Agung

u Sejak 1985: Majalah Hukum Varia Peradilan, diterbitkan Ikatan Hakim 
Indonesia



Transparansi: penerbitan yurisprudensi
u Sampai dengan 2007: 99% perkara pengadilan tidak terlaporkan

u Sejak 2007: Direktori Putusan, diterbitkan oleh Mahkamah Agung

Sumber: www.putusan.mahkamahagung.go.id



Transparansi: penerbitan yurisprudensi
u Rekor dunia: lebih dari yang diterbitkan Mahkamah Agung AS, 

Australia, dan Belanda sekaligus dalam sepuluh tahun (!) dan lebih
banyak perkara daripada yang diterbitkan Mahkamah Agung AS 
dalam seratus tahun (!) 

u Masalah baru: bagaimana memilah-milih perkara yang memiliki
yurisprudensi tetap

u Peran akademia untuk memilih dan memberikan komentar pada
kasus-kasus relevan



Konsistensi: kualifikasi yang sama
u Yurisprudensi kadang-kadang membiarkan beberapa persoalan tetap

terbuka

u Contoh:

u Klausul pilihan hukum asing

u Pelaksanaan hasil arbitrase asing

u Tuntutan agar melaksanakan/memenuhi perjanjian (specific 
performance)

u Pemberian ganti rugi: biaya-biaya, kerugian (tidak) langsung
(termasuk hilangnya laba), kerugian (i)material



Konsistensi: pengembangan hukum
u Peran dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan khususnya

Mahkamah Agung

u Kasasi sering digunakan oleh para pihak (dan pengacara mereka) 
sebagai peluang agar pengadilan memeriksa kembali perkara
mereka, termasuk fakta-faktanya

u Akan menolong jika Mahkamah Agung memilih kasus secara ketat
dan hanya menangani kasus yang dapat memperjelas persoalan
hukum yang penting

u Pada perkara yang dipilih, Mahkamah Agung dapat merumuskan
kaidah umum tentang penafsiran hukum yang dapat berlaku
melampaui satu kasus yang sedang ditangani saja



Kesimpulan
u Iklim investasiyang baik memerlukan kepastian hukum

u Kepastian hukum membutuhkan kaidah yang jelas, transparan, dan
konsisten

u Yurisprudensi dalam memberi sumbangsih pada kepastian hukum

u Telah ada kemajuan besar dalam hal transparansi

u Masih perlu ada perbaikan dalam kejelasan dan konsistensi kaidah
hukum


