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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan internasional terwujud dengan adanya kesepakatan antara 

penjual dan pembeli yang di tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak tersebut 

biasanya dicantumkan bagaimana cara, sistem atau klausul pembayarannya. Sistem 

pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi 

perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas di mana penjual dan 

pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembayaran dan 

penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung. Lain halnya dengan 

perdagangan internasional, para pihak mungkin kurang begitu saling mengenal, 

domisili mereka juga berjauhan. Sebagaimana menurut pendapat Hans Van Houtte 

dalam Amir.M.S., di samping sistem pembayaran, sistem pembiayaannya pun akan 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan internasional. Karena itu 

pula dapat dinyatakan bahwa perdagangan Internasional akan lebih berjalan lancar 

dengan tersedianya fasilitas pembiayaan (kredit) bagi jual-beli barang dalam 

perdagangan internasional.
1
 

Secara umum, dalam suatu perdagangan internasional khususnya ekspor 

impor, pembeli dan penjual terpisah oleh jarak yang jauh. Mereka juga acap kali 

memiliki praktek pembiayaan yang berbeda di masing-masing negara. Di samping 

itu pula, terdapat kepentingan para pihak yang berbeda dalam perdagangan 
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internasional. Penjual berupaya dan berkepentingan untuk menguasai dan 

mengontrol barangnya sampai ia menerima harga yang disepakati dalam kontrak. 

Selain itu penjual juga berkepentingan agar pembayaran (proceeds atau dana hasil 

ekspor) dapat segera diterimanya tanpa harus menunggu berbulan bulan lamanya 

tatkala barangnya masih dalam perjalanan di kapal (in transit).
2
  

Untuk mempermudah transaksi perdangan internasional, maka 

dibutuhkanlah sebuah alat pembayaran yang dapat mempermudah jalannya 

tranksaksi jual beli ekspor impor tersebut. Dalam hukum perdagangan 

internasional dikenal suatu alat pembayaran untuk transaksi perdagangan 

internasional yakni disebut Letter of Credit/LC, yaitu alat transaksi pembayaran 

antar bank yang pengaturan hukumnya telah ditetapkan baik secara nasional 

maupun internasional. Dasar hukum pengaturan L/C secara internasional yaitu 

Uniform Costumers and practice for documentary Credits (UCP) International 

Chamber Of Commerce (ICC) publication nomor 600 yang berlaku tanggal 1 Juli 

2007 yang berlaku secara internasional, dan lebih sering disebut dengan UCP 600 

yang berlaku secara internasional. Sedangkan pengaturan yang berlaku secara 

nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 yaitu peraturan 

pelaksanaan tentang penerbitan L/C baik oleh Kementerian Perindustrian, 

Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia nomor 

5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.  

Definisi daripada Letter of Credit (L/C) menurut Simanjuntak dalam 

Amir.M.S, L/C adalah suatu perintah membayar pada seseorang yang melakukan 
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pembayaran sejumlah uang tertentu yang termuat dalam surat perintah 

pembayaran lewat bank.
3
 Adapula pendapat mengenai definisi L/C menurut Amir 

M.S, L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan 

importir nasabah bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir diluar negeri.
4
 

Sedangkan, pengertian L/C menurut ketentuan Uniform Costumers and practice 

for documentary Credits (UCP) merupakan janji dari bank penerbit untuk 

melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan 

pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai 

dengan persyaratan L/C.
5
 L/C sering disebut dengan kredit berdokumen atau 

documentary credit. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui 

bank yang disebut opening bank atau issuing bank sedangkan bank eksportir 

merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini 

eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut advising bank.  

Letter of credit selain sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam 

transaksi internasional, juga dikenal suatu Surat Kredit Berdokumen Dalam 

Negeri (SKBDN)  merupakan L/C yang berlaku secara nasional di Indonesia. 

Bank Indonesia melakukan pengaturan SKBDN untuk mendorong pertumbuhan 

ekpor non-migas, ketentuan SKBDN merupakan materi aturan dari Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 29/150/KEP/DIR tentang Surat Kredit 
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Berdokumen Dalam Negeri.
6
 Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, 

SKBDN digunakan untuk transaksi dalam negeri sehingga semua pihak dan 

perpindahan barang harus dilakukan dalam negeri. Artinya, SKBDN tidak boleh 

digunakan untuk mengimpor barang dari luar negeri kedalam negeri karena 

bertentangan dengan tujuan utama yakni untuk memajukan pertumbuhan ekspor 

non-migas.
7
 Teknis pelaksanaan SKBDN pada dasarnya sama dengan pelaksanaan 

L/C karena, ketentuan SKBDN didasarkan pada ketentuan L/C dalam UCP 500.
8
 

Namun, penelitian ini akan lebih difokuskan dalam penggunaan L/C sebagai alat 

pembayaran dalam transaksi ekspor-impor. 

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, L/C memiliki peran 

yang cukup penting. Pengadilan Inggris telah lama mengakui bahwa L/C adalah 

mekanisme pembayaran yang paling penting dalam perdagangan internasional.
9
 

Pengadilan Inggris memandang L/C sebagai “the life blood of international 

commerce.”
10

 Peran tersebut adalah: 

(1) memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor; 

(2) mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor; 

(3) menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.
11

  

Karena itu tampak bahwa L/C merupakan jaminan atas pelunasan barang 

yang akan dikirim oleh penjual (eksportir). Di sisi lain, pembukaan L/C merupakan 
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jaminan pula bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh 

sesuai dengan kontrak. Sedangkan, dana L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa 

penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian, L/C tampak sebagai suatu 

instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan 

dalam transaksi dagang internasional. Dari uraian di atas, sangatlah wajar bila L/C 

kemudian menjadi lebih banyak disukai oleh para pihak, khususnya penjual dan 

pembeli dalam bertransaksi dagang secara lintas batas. Alasan utama para 

pedagang menyukai sistem ini, adalah karena adanya unsur janji bayar yang ada 

pada sistem ini. Ramlan Ginting menggambarkan sebagai berikut: 

 “Penerima yang menjual barang kepada pemohon merasa aman dibayar 

dengan cara L/C karena adanya janji pembayaran dari bank penerbit 

kepadanya. Sebaliknya, pemohon juga merasa aman membeli barang 

dengan cara L/C karena akan menerima dokumen-dokumen yang 

dikehendakinya sebab pemenuhannya merupakan syarat pembayaran 

langsung.
12

 

 

Dalam hal penggunaan Letter Of Cedit sebagai alat pembayaran dalam 

suatu transaksi internasional, ternyata dalam pelaksanaannya tatkala menimbulkan 

suatu problematika, hal ini dikarenakan perlindungan hukum terhadap para pihak, 

yakni penjual dan pembeli atau ekportir dan importir yang bertransaksi dalam 

perdagangan internasional, sejauh ini masih sangat lemah. Hal tersebut terbukti 

dengan terjadinya beberapa kasus yang berkedok L/C dimana hal ini tentu saja 

menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pembobolan bank melalui transaksi 

perdagangan internasional dengan menggunakan Letter of Credit sebagai cara 

pembayaran bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia.
13

 Dalam kasus Bank 
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BNI, kerugian yang ditaksir mencapai nilai Rp 1,7 Triliun melalui ratusan 

transaksi dengan modus surat kredit (letter of credit) fiktif, peristiwanya 

berlansung selama kurun waktu lebih dari setahun (Juli 2002 hingga Agustus 

2003).
14

  Kasus ini terjadi dengan cara memalsukan dan memanipulasi sejumlah 

dokumen oleh segelintir pengusaha guna mengekspor barang hingga Afrika. Bank 

sebagai lembaga keuangan dengan tingkat proteksionis yang amat ketat (karena 

adanya rahasia bank) serta didukung pula oleh sistem pengawasan yang cukup 

ketat, sebetulnya tidak mudah untuk kebobolan, jika tanpa ikut berperannya orang 

dalam untuk membantu pembobolan. Namun di sisi lain, dalam praktek 

perdagangan (baik antar pulau maupun internasional) dengan menggunakan L/C 

sebagai cara pembayaran, bank selaku lembaga keuangan yang berperan sebagai 

intermediasi antara beneficiary dan applicant perlu mendapat perlindungan 

hukum yang memadai. Selain itu bagi pihak Bank sendiri juga harus selalu 

memperbaruhi peraturan-peraturan tentang transaksi perdagangan 

internasionalnya khususnya ekspor impor, agar tidak menjadi pihak yang justru 

mengalami kerugian dari proses transaksi perdagangan internasional tersebut. 

 Berbeda dengan kasus sebelumnya, adapula kasus yang berkedok L/C 

yang merugikan pihak importir dimana kerugiaan yang harus diderita pihak 

importir tidak sedikit yaitu kasus Revocable L/C di Bali
15

. Pengusaha garmen 

(penjual) di Bali menerima L/C yang dapat diubah atau dibatalkan (revocable 

L/C) dari pembeli di Jerman untuk pembelian pakaian dalam jumlah yang relative 

besar yang desainnya ditentukan sendiri oleh pembeli. Desain pakaian yang dibuat 
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oleh pembeli belum pernah dibuat sebelumnya oleh pengusaha garmen di Bali. 

Pengusaha garmen kemudian melakukan pengadaan sejumlah pakaian sesuai 

dengan permintaan pembeli dalam L/C. Akan tetapi, sebelum pengapalan barang 

dilakukan oleh penjual, L/C yang bersangkutan dibatalkan oleh pihak Bank 

penerbit di Jerman secara sepihak atas permintaan pembeli, sementara penjual di 

Bali telah melakukan pengadaan barang sampai batas mendekati selesai.Demi 

mencegah resiko kerugian yang besar, penjual dan pembeli melakukan negosiasi 

harga kembali dan hasilnya dengan terpaksa penjual harus menyetujui untuk 

memberikan potongan harga pada pembeli. Kasus ini dapat terjadi karena 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil mengenai L/C, 

penjual tidak mengetahui bahwa revocable L/C dapat dibatalkan secara sepihak 

oleh pembeli. Dampak negatifnya adalah penjual harus memberi potongan harga 

kepada pembeli dan hal inilah yang dikehendaki dari pembeli yang mengetahui 

dengan baik seluk beluk dari L/C tersebut. 

Dari aspek yuridis penyebab lemahnya sistem perlindungan bank di dalam 

transaksi L/C karena belum ada kejelasan mengenai dasar hukum dari L/C itu 

sendiri, bahwa sistem pembayaran melalui L/C sebagaimana diatur dalam 

Uniform Custom And Practice For Documentary Credit 600 (UCPDC 600) masih 

memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan dari UCP antara lain:
16

 Pertama, UCP 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (force of law)
17

 UCP tidak mengikat 

secara hukum atas L/C, UCP tidak bermaksud merumuskan “a complete sets of 
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legal rules”.
18

 Namun demikian, pengadilan Amerika menjadikan UCP sebagai 

petunjuk dalam menyelesaikan kasus L/C jika tidak ada peraturan perundang-

undangan atau putusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan.
19

 Kedua, adanya 

perbedaan penafsiran terhadap ketentuan L/C. UCP mengatakan bahwa bank 

penerbit atau kuasanya melakukan pembayaran L/C jika semua dokumen yang 

dipersyaratkan L/C telah dipenuhi oleh penerima.
20

 UCP tidak mengatur kualitas 

pemenuhan barang apakah seratus persen atau boleh kurang dari seratus persen, 

konsekuensinya terjadi penundaan pembayaran L/C karena harus menemukan 

kesamaan penafsiran diantara para pihak terkait ketentuan L/C.
21

 Penundaan 

pembayaran yang terjadi akibat perbedaan penafsiran merupakan kerugian bagi 

penerima, akan tetapi penerima tidak dapat berbuat lain dikarenakan perbedaan 

penafsiran menimbulkan penyimpangan (disperency) yang merupakan dasar bagi 

pihak bank pembayar untuk menunda bahkan menolak melakukan pembayaran 

kepada penerima.
22

 Ketiga, UCP tidak mengatur mengenai pilihan hukum sebagai 

dasar hukum menyelesaikan kasus L/C
23

. Pelaksanaan L/C pada dasarnya 

melibatkan pemohon, penerima, bank penerbit dan bank penerus. Hubungan 

hukum antara pemohon dan penerima berbeda dengan hubungan hukum antara 

pemohon dan bank penerbit, antara bank penerbit dengan penerima, antara bank 

penerbit dan bank penerus dan antara penerus dan penerima. Konsekuensinya 

adalah dalam hal penentuan pilihan hukum tergantung pada hubungan hukum 
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mana yang terjadi dan harus sesuai dengan prinsip yang ada pada hukum perdata 

internasional untuk menentukan pilihan hukum yang sesuai dan hal ini tidaklah 

mudah.
24

 

 Setelah membahas mengenai kelemahan UCP, adapun perbedaan 

pendapat yang timbul dikarenakan belum terdapat keseragaman pemahaman 

masalah-masalah L/C di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat 

aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang 

berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud 

belum mengatur rinci L/C, dalam hal ini Bank Indonesia hanya mengatur norma-

norma pokok dalam L/C, sedangkan mekanisme dan prosedur L/C tetap 

menggunakan ketentuan UCP.
25

 Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 

26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan 

bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia 

secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia 

untuk menentukan sikap. Hal inilah yang dapat membuat adanya celah kejahatan 

bemodus L/C. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Peraturan 

pelaksanaan Letters of Credit (L/C) disebutkan bahwa Menteri Perdagangan dan 

Koperasi (sekarang Menteri perindustrian dan perdagangan) dan Gubernur Bank 

Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan 

peraturan pelaksanaan atas L/C. Jika dihubungkan dengan tugas Bank Indonesia 

di bidang pengaturan bank sebagaimana dalam Bank Indonesia sesuai dengan 
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kewenangannya seharusnya telah mengeluarkan peraturan rinci mengenai L/C 

bagi perbankan. Namun, sampai saat ini Bank Indonesia baru mengatur L/C 

secara parsial dan tidak rinci yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank 

Indonesia. 

Sehingga, dalam rangka menciptakan sistem perdagangan internasional 

yang lebih baik dan benar-benar dapat memberi perlindungan hukum terhadap 

para pihak dalam transaksi ekspor impor atau perdagangan internasional, maka 

Penulis ingin mengkaji secara lebih komperhensif terhadap peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan ekspor dan impor 

serta transaksi pembayaran dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) dan 

sekaligus peraturan mengenai perbankan serta pengaturan di dalam hukum 

perdagangan Internasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada akhirnya Penulis 

mengambil judul yang sesuai yaitu, “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI EXPOR-IMPOR DENGAN 

MENGGUNAKAN L/C (LETTER OF CREDIT) SEBAGAI ALAT 

PEMBAYARAN ”. 

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi 

ekspor-impor dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat 

pembayaran? 

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam transaksi ekspor-

impor ketika dirugikan dengan penggunaan Letters of Credit (L/C) sebagai 

alat pembayaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab 

permasalahan yaitu:  

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi 

ekspor-impor dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat 

pembayaran. 

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam 

transaksi ekspor-impor ketika dirugikan dengan penggunaan Letters of 

Credit (L/C) sebagai alat pembayaran. 

D. Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan tujuan yang hendak di capai dalam penulisan hukum ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran dalam ilmu hukum Hukum Perdata, serta diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta 

menambahkan pengetahuan hukum khususnya pada permasalahan 

perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi ekspor-impor 

dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran. 

Penulisan ini dilakukan guna menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan Strata 

Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 
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Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi para pihak, antara lain:  

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

penulis dan mengembangkan cakrawala berpikir penulis, khususnya 

menyangkut. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi 

ekspor-impor dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat 

pembayaran; 

b. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu upaya untuk menambah dan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap para 

pihak dalam transaksi ekspor-impor dengan menggunakan Letters of 

Credit (L/C) sebagai alat pembayaran; 

c. Bagi eksportir dan importir, dapat menjadi wawasan baru mengenai 

perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi ekspor-impor 

dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran 

serta upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak ketika dirugikan 

dengan penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran; 

d. Bagi Perbankan, dapat menjadi wawasan baru mengenai perlindungan 

hukum terhadap para pihak dalam transaksi ekspor-impor dengan 

menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran; 

E. Metode Penelitian 
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 Dalam rangka memperoleh data yang valid terkait permasalahan yang 

dikemukakan, maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang 

meliputi : 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam 

menyusun penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, 

yang berarti melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.
26

 Penulisan 

ini dibuat dengan titik tolak penulisan analisis terhadap perundang-

undangan yang terkait yaitu hukum positif Indonesia dan juga hukum 

Perdagangan Internasional terhadap pengaturan Letter Of Credit. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini 

digolongkan dalam dua jenis bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini.
27

 Bahan 

hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim. Peraturan terkait langsung dengan penulisan ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Uniform Costumers and practice for documentary Credits (UCPDC) 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 yaitu peraturan 

pelaksanaan tentang penerbitan L/C baik oleh Kementerian 

Perindustrian, Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia. 

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tanggal 23 Juni 

2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang 

mendukung bahan hukum primer, yang berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, 

kasus-kasus hukum dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan 

dengan topik penulisan. Bahan hukum sekunder yang terkait dengan 

penulisan hukum ini ialah sebagai berikut : 

1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum; 

2) Internet; 

3) Jurnal, artikel, dan koran. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini, teknik yang 

digunakan oleh penulis adalah teknik kepustakaan, dimana teknik ini 

dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan 

diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji secara komperhensif. Bahan 

hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, aturan 

perundang-undangan, internet, dan artikel diuraikan dan disajikan dalam 
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penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan.  

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Guna memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan 

hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan 

hukum. Teknik analisa yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

teknik analisa secara deskriptif kualitatif, menurut Kasiran dalam bukunya 

Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitaif, Penelitian Kualitatif adalah 

penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya 

dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya dengan 

tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Sehingga, penulisan 

hukum ini didasarkan pada teknik analisa sebagaimana adanya baik teori 

maupun praktek guna memecahkan permasalahan dalam penulisan hukum 

ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara 

berurutan, mulai dari BAB I hingga BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang mengenai alasan-alasan dan 

faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan 

yang tertera dalam rumusan masalah, yang meliputi pertanyaan mengenai suatu 

masalah dan menjadi dasar pemilihan judul penelitian. Tujuan penulisan, 
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berisikan pernyataan yang hendak di capai dalam penelitian ini. Manfaat 

penulisan hukum, merupakan kegunaan secara praktis dan teoritis dan metode 

penulisan hukum, memuat uraian mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian serta juga sistematika penulisan hukum. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini, menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil 

penulisan hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan 

masalah berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan 

hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran-saran sebagai rekomendasi 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian setelah penutup selesai, 

dilanjutkan dengan daftar pustaka yang dijadikan sumber rujukan penulisan 

hukum. 

 


