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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Tinjauan Tentang Eksistensi  

1. Pengertian Eksistensi  

Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  Eksistensi  adalah  keberadaan,  

kehadiran yang  mengandung  unsur  bertahan.  Sedangkan  menurut  Abidin  

Zaenal  (2007:16) eksistensi adalah : 

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau  

mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, yang 

artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku 

dan terhenti,  melainkan  lentur  atau  kenyal  dan  mengalami perkembangan  

atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam 

mengaktualisasikan potensi-potensinya”. 

Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan penulis Prancis mendefinisikan, 

“Eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki pilihan bagaimana kita 

ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. 

Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada pada tiap diri 

manusia membedakan kita dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kita 

sebagai manusia masing-masing telah memiliki “modal” yang beraneka ragam, 

namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri. 

B. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan  

1. Pengertian Lembaga Keuangan  
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Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang  menghubungkan 

antara  pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami  surplus dana. 

Lembaga keuangan atau “financial institution” juga merupakan lembaga yang 

kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang 

memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana 

(unit desifit). 

Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut 

Undang- Undang Nomor 14  Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan  

Pasal I sub b yaitu : 

“semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, 

menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat” 

Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan 

dengan bidang keuangan. 

14 

2. Jenis- Jenis Lembaga Keuangan  

Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan berdasarkan 

beberapa kriteria dengan beberapa istilah lembaga-lembaga keuangan bank dan 

non bank,lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan formal dan lembaga 

keuangan informal. Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran 

dananya, lembaga-lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga 

                                                           
14 Aris B. Setyawan.2004, Bahan Kulian Ekonomi Moneter, Jurnal ekonomi bisnis Vol.9, Hlm 9 
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keuangan depositori( depository financial institution),lembaga keuangan non 

depositori (non depository financial institution) dan lembaga keuangan mikro. 15 

2.1 Lembaga keuangan depositori (Lembaga keuangan bank) 

Lembaga keuangan depositoir adalah lembaga keuangan yang 

diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. 

Dalam praktiknya yang boleh mengumpulkan dana dalam bentuk deposito dana 

dalam bentuk deposito dari masyarakat hanyalah lembaga perbankan. 

Lembaga Keuangan Depositori atau dalam bahasa inggrisnya disebut 

Depository Intermediaries adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana 

secara langsung dari masyarakat, rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah 

sehingga sebagian besar sekuritas sekundernya berupa giro, tabungan, atau 

deposito berjangka . Lembaga keuangan Depositori terdiri dari :  

a. Bank Umum 

Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan 

jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Bank-bank  umum  terdiri  dari  bank-bank  

umum pemerintah,  bank-bank  umum  swasta  nasional  devisa,  bank-bank  

swasta  nasional nondevisa  dan  bank-bank  asing  dan  campuran.  Kegiatan  

utama  bank-bank  umum adalah   menghimpun   dana   masyarakat   antara   lain   

dalam   bentuk   giro,   deposito berjangka  dan  tabungan,  serta  menyalurkan  

kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit16 

                                                           
15Mandala Manurung Prathama Rahardja. 2004. Uang, perbankan, dan ekonomi moneter. 

Jakarta.Fakultas Ekonomi.Hlm 117 
16 Pohan,2008, Lembaga Keuangan Bank, Yogyakaarta, Andi Yogyakarta. Hlm 34 



16 
 

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan menyatakan : 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran”17 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

BPR pada dasarnya dapat melakukan sebatas fungsinya sebagai lembaga 

perantara di bidang keuangan yaitu: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. Dalam melakukan tugas ini, bank umum wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 

syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. 

5. Dalam melakukan usaha, BPR dilarang: 

i. Menerima simpanan giro dan ikut serta dlam lalu lintas pembayaran. 

                                                           
17 Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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ii. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

iii. Melakukan penyertaan modal. 

iv. Melakukan usaha perasuransian. 

v. Melakukan usaha lain diluar dari usaha yang diijinkan oleh Bank 

Indonesia sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.18 

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan menyatakan : 

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran” 19 

2.2 Lembaga keuangan non depositori 

Lembaga keuangan non bank (LKNB) atau lembaga keuangan bukan bank 

(LKKB) merupakan lembaga yang tidak diperbolehkan mengumpulkan dana 

dalam bentuk deposito dari masyarakat.20 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah suatu badan usaha yang 

melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan 

mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi 

perusahaan. 

                                                           
18 Drs.Pandu Suharto.1991.Peran,Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat.Jakarta. 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Hlm 35 
19 Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
20 Yopi Saleh. 2011. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mendukung Pengentasan 

Kemiskinan Di Perdesaan.Jurnal Ilmu Pertanian VOL. 7. NO. 1. Hlm 73 
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Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Mentri 

Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga 

ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 

1. menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara 

2. memberi kredit jangka menengah 

3. mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara 

4. bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum 

pemerintah 

5. berindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye 

6. sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan 

nasihat-nasihat sesuai keahlian 

7. melakukan usaha lain di bidang keuangan.21 

Lembaga yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank atau non 

depositori yaitu : 

a. Lembaga pembiayaan pembangunan. 

Lembaga pembiayaan adalah lembaga yang usahanya melakukan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak 

menarik dana dari masyarakat secara Iangsung. 

b. Perusahaan Asuransi 

                                                           
21 M.Amin Azis.2008, Lembaga Keuangan Non Bank Sejarah, Semarang, Hlm 98 
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Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang 

memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang baik itu 

berupa kematian, rusak atau hilangnya harta milik dan lain sebagainya. 

Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui 

penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi 

jika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang mengikuti 

program asuransi. 

Adapun dana yang dihimpun oleh perusahaan asuransi umumnya 

diinvestasikan dalam surat berharga atau dipinjamkan kepada pihak lain. Jenis 

asuransi ini bisa berupa asuransi kejiwaan, pendidikan, kebakaran, kendaraan, 

kesehatan dan lain sebagainya. Dengan adanya asuransi diharapkan dapat 

membantu mengurangi beban masyarakat saat tulang punggung keluarga terkena 

musibah atau saat suatu benda berharga mengalami kerusakan vatal yang tidak 

disengaja. 

c. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan 

dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dana 

dengan bunga yang rendah (ringan). 

Tujuan koperasi simpan pinjam ini adalah untuk mendidik para anggotanya 

agar Iebih hemat dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. 

Adapun manfaat koperasi simpan pinjam diantaranya: anggota dapat 

memperoleh pinjaman secara mudah dan tidak ribet, tingkat bunga pinjaman 
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cukup rendah, anggota terhindar dari rentenir, dapat memperoleh Sisa Hasil 

Usaha (SHU) dan pinjaman tidak menggunakan jaminan. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian 

pada pasal 1 ayat 1 menyatakan : 

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai 

dan prinsip Koperasi.”22 

d. Perum Pegadaian 

Perum pegadaian yakni suatu lembaga pembiayaan milik negara yang 

memberikan pinjaman atau kredit jalam jangka pendek dengan memberikan 

jaminan barang-barang tertentu. Besarnya pinjaman tergantung dari nilai barang 

yang dijaminkan. 

Tujuan adanya perum pegadaian ini adalah untuk membantu masyarakat 

luas, terutama golongan menengah ke bawah atau kurang mampu untuk 

mendapatkan pinjaman secara cepat dengan prosedur yang mudah, sederhana 

dan cepat. 

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa peminjaman 

uang berdasarkan hukum gadai. Sedangkan menurut KUHP pasal 1150 ialah : 

                                                           
22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian 
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“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas 

suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh sesorang yang 

berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan 

kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang 

tersebut untuk didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; 

dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 

telah di salurkan untuk menyelamatkan setelah barang itu di gadaikan”23 

e. Lembaga Dana Pensiun 

Dana pensiun adalah dana yang disediakan pemerintah atau sebuah 

perusahaan kepada para pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas 

usia tertentu (purna tugas) sebagai cadangan di hari tua. Lembaga ini khusus 

mengurus dana pensiun yang sumber dananya diperoleh dari yayasan atau 

perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yang bersangkutan. 

Lembaga dana pensiun ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (terutama pegawai negeri dan TNI, karyawan swasta dan pensiunan) 

dan cadangan di hari tua. 

2.3 Lembaga keuangan mikro 

                                                           
23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
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Lembaga keuangan mikro (micro finance institution) sasaran utama 

pelayanan lembaga ini adalah memberikan bantuan keuangan individu atau 

kelompok usaha kecil. 24 

Lembaga keuangan mikro dapat merupakan lembaga keuangan bank dan 

non bank, sumber dana lembaga keuangan mikro tidak selalu berasal dari 

masyarakat kelompok kecil, tetapi kebanyakan berasal dari lembaga keuangan 

lain yang jauh lebih besar, seperti bank-bank umum. Tidak jarang juga sebuah 

lembaga keuangan mikro merupakan  anak perusahaan sebuah lembaga 

keuangan yang besar. 25 

Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang no 1 Tahun 2013 

Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat 1 yaitu : 

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah 

lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa 

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman 

atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, 

pengelolaansimpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan 

usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” 

3. Pengawasan Lembaga Keuangan 

                                                           
24 I Gde Kajeng Baskara.2013. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Jurnal Buletin Studi 

Ekonomi, Vol. 18, 114 No. 2, Agustus 2013Hlm 122 
25 Lincolin Arsyad.2008.Lembaga Keuangan Mikro Institut,Kinerja,dan Substansi.Yogyakarta. 

Andi Yogyakarta.Hlm 23 
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Menurut  Harold  Koonz,  dkk, yang  dikutip  oleh  John  Salindeho juga 

mengatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran   dan pembetulan terhadap  

kegiatan  para  bawahan  untuk  menjamin  bahwa  apa  yang  terlaksana itu 

cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan 

dibandingkan   dengan   cita - cita   dan   rencana, memperlihatkan   di mana   

ada penyimpangan  yang  negatif  dan  dengan  menggerakkan  tindakan - 

tindakan  untuk memperbaiki  penyimpangan-penyimpangan,  membantu  

menjamin  tercapainya rencana -rencana.26 

Bentuk – bentuk pengawasan lembaga keuangan ; 

a. Pengawasan dari Dalam Organisasi (Internal Control)  

Pengawasan  dari  dalam,  berarti  pengawasan  yang  dilakukan  oleh 

aparat/unit pengawasan    yang    dibentuk    dalam    organisasi    itu    sendiri. 

Aparat/unit   pengawasan   ini  bertindak   atas   nama   pimpinan   orgsanisasi.  

Aparat/unit   pengawasan   ini   bertugas   mengumpulkan   segala   data   dan 

informasi yang diperlukan oleh organisasi.  

Data-data   tersebut   yang   sudah   terkumpul   akan   digunakan   oleh 

pimpinan   untuk   menilai   kemajuan   dan   kemunduran   dalam   pelaksanaan 

pekerjaan.    Keputusan-keputusan    dari    hasil    pengawasan    yang    sudah 

dikeluarkan   oleh   pimpinan   dapat   digunakan   dalam   nilai   kebijaksanaan 

pimpinan.  Maka  itu  terkadang  pimpinan  perlu  meninjau  kembali  keputusan-

keputusan  tersebut  yang  sudah  dikeluarkan.  Pimpinan  pun  dapat  melakukan 

                                                           
26 John Salindeho, 1998, Tata Laksana Dalam Manajemen. Jakarta, Sinar Grafika), Hlm 39 
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tindakan-tindakan  perbaikan  (korektif)  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  yang  

dilakukan oleh bawahannya.  27 

b. Pengawasan Dari Luar Organisasi (External Control) 

Pengawasan   eksternal   (external   control)   berarti   pengawasan   yang 

dilakukan  oleh  aparat/unit  pengawasan  dari  luar  organisasi  itu.  Aparat/unit  

pengawasan  dari  luar  organisasi  itu  adalah  pengawasan  yang  bertindak  atas 

nama  atasan  pimpinan  organisasi  itu,  atau  bertindak  atas  nama  pimpinan 

organisasi itu karenapermintaannya,  misalnya  pengawasan  yang  dilakukan 

oleh  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Keuangan  Negara.Terhadap suatu 

departemen,  aparat  pengawasan  ini  bertindak  atas  nama  pemerintah/presiden 

melalui   menteri   keuangan.   Sedangkan   pengawasan   yang   dilakukan  oleh 

Badan  Pemeriksa  Keuangan,  ialah  pemeriksaan/pengawasan  yang  bertindak 

atas nama negara Republik Indonesia.  

Pimpinan  organisasi  pun  dapat  meminta  bantuan  dari  pihak  luar 

organisasinya untuk melakukan pengawasan tersebut dengan maksud-maksud 

tertentu   seperti   untuk   mengetahui   jumlah   pajak   yang   harus   dibayar, 

mengetahui    jumlah    keuntungan,    mengetahui    efisiensi    kerjanya,    dan 

sebagainya.   Pihak   luar   organisasi   tersebut   misalnya,   akuntan   swasta, 

perusahaan konsultan, dan lain sebagainya.28 

c. Pengawasan Preventif  

                                                           
27 Maringan Masry Simbolon,2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Ghalia 

Indonesia,Hlm 62 
28 Ibid 
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Pengawasan  preventif  ialah  pengawasan  yang  dilakukan sebelum  

rencana  itu  dilaksanakan.  Maksud  dari  pengawasan  preventif  ini ialah  untuk  

mencegah  terjadinya  kekeliruan/kesalahan  dalam  pelaksanaan. Dalam   sistem   

pemeriksaan   anggaran   pengawasan   preventif   ini   disebut preaudit.  Adapun  

dalam  pengawasan  preventif  ini  dapat  dilakukan  hal-hal berikut. 

a) Menentukan    peraturan-peraturan    yang    berhubungan    dengan    sistem 

prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.  

b) Membuat  pedoman/manual  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  telah  

c) ditetapkan.  

d) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.  

e) Mengorganisasikan  segala  macam  kegiatan,  penempatan  pegawai  dan 

pembagian pekerjaannya. 

f) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.  

g) Menetapkan   sanksi-sanksi   terhadap   pejabat   yang   menyimpang   dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 

d. Pengawasan Represif  

Pengawasan   represif   ialah   pengawasan   yang   dilakukan setelah  adanya  

pelaksanaan  pekerjaan.  Maksud  diadakannya  pengawasan represif  ialah  

untuk  menjamin  kelangsungan  pelaksanaan  pekerjaan  agar hasilnya   sesuai   

dengan   rencana   yang   telah   ditetapkan.   Dalam   sistem pemeriksaan  

anggaran,  pengawasan  represif  ini  disebut  post-audit. 

3.1 Pengawasan lembaga keuangan bank  
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Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan dan    pengawasan    di    sektor    

Perbankan sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   6  huruf a,  diatur dalam 

pasal 7 yaitu bahwa  OJK mempunyai wewenang:29 

“a.  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan bank yang 

meliputi: 

1. perizinan   untuk   pendirian   bank,  pembukaan  kantor  bank,  

anggaran dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan   dan   

sumber   daya manusia,  merger,  konsolidasi  dan akuisisi bank, serta 

pencabutan izin usaha bank; dan 

2. kegiatan   usaha   bank,   antara   lain sumber   dana,   penyediaan   

dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di bidang jasa; 

b.  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

1. likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan 

modal  minimum,  batas  maksimum pemberian  kredit,  rasio  

pinjaman terhadap simpanan,dan pencadangan bank; 

2. laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan dan kinerja bank; 

3. sistem informasi debitur; 

4. pengujian   kredit   (credit   testing); dan 

5. standar akuntansi bank; 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi: 

1. manajemen risiko; 

                                                           
29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
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2. tata kelola bank; 

3. prinsip  mengenal  nasabah  dan  anti pencucian uang; dan 

4. pencegahan  pembiayaan  terorisme dan kejahatan perbankan; dan 

d. pemeriksaan bank.” 

3.2 Pengawasan lembaga keuangan bukan bank 

Tugas OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan; 

b. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar Modal; dan 

c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,      Dana      Pensiun,  

Lembaga        Pembiayaan,        dan  Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 

3.3 Pengawasan lembaga keuangan mikro. 

Pengawasan untuk Lembaga Keuangan Mikro sendiri telah di atur dala 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal 28 yaitu : 

“(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Otoritas Jasa Keuangan melakukankoordinasi dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didelegasikan kepada. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas 

Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk. 
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(5) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan 

pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang 

ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan.” 

Dan juga di atur pada pasal 31 yaitu : 

“Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan 

terhadap LKM.” 

C. Tinjauan tentang Lembaga Keuangan Desa  

1. Pengertian Lembaga Keuangan Desa  

Lembaga keuangan desa adalah sebuah usaha desa dalam pengembangan 

perekonomian di daerahnya. Desa yang yang memiliki lembaga keuangan yang 

baik akan mampu mengelola keuangan desa yang ada menjadi sebuah usaha desa 

yang dapat membantu meningkatkan potensi usaha desa yang ada. LKD itu 

penting adanya dalam pengembangan Desa Mandiri Pangan, untuk itu lembaga 

tersebut perlu terus dikembangkan permodalannya. 

Peran Lembaga Keuangan Desa diantaranya adalah : 

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas kehidupan manusia dan 

masyarakat 

2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan 

perekonomian nasional 

3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha 
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4. Sebagai lembaga pemberdayaan yang merupakan wahana integrasi sosial

dan menjembatani30

2. Sejarah Lembaga Keuangan Desa

Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat

ini yang disebabkan tidak berkembangnya sector riil, maka sangat dibutuhkan 

adanya suntikan dana fresh money baik dari pihak pemerintah melalui Lembaga 

Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan 

salah satu penggerak perekonomian. 31 Oleh karena itu perbankan mempunyai 

peranan yang sangat penting menunjang pembangunan nasional dalam rangka 

memeratakan pembangunan dan stabilitas nasional. Sektor perbankan selain 

dimanfaatkan untuk mendapatkan suntikan dana untuk meningkatkan usaha,juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. 

Pada wilayah pedesaan dimana pedesaan terkenal dengan masyarakatnya yang 

kurang mengikuti jaman dan pekerjaannya wiraswasta, sekarang para masyarakat 

desa mulai melakukan kegiatan pinjam meminjam uang sejak mengenal uang 

sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang kini dianggap sesuatu 

yang sangat penting oleh sebagian masyarakat dengan tujuan untuk dapat 

meningkatkan taraf hidupnya serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang 

dijalankan oleh masyarakat. 

Masyarakat memanfaatkan waktu yang relatif singkat untuk melakukan 

pencarian dana dengan cara menggali sendiri sangat tidak mudah. Keterbatasan 

30 E.Suherman, 2002,Aneka Lembaga Keuangan Desa, Bandung, Hlm.293 
31 Sumarta, I Ketut, 2014, Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, Majelis Desa 

Pakraman Bali, Denpasar, hal. 7 
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kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana 

menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang dengan pihak 

lain. Namun seiring berkembangnya jaman, peminjaman uang dengan pihak lain 

tidak lagi disebut hutang, melainkan kredit. Kredit yang dipinjam kepada pihak 

lain akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran. 

Kesulitan yang dihadapi masyarakat pedesaan akan fasilitas kredit 

merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi diselenggarakannya suatu 

seminar kredit pedesaan pada tanggal 20 – 21 Februari 1984 di Semarang. Salah 

satu dari hasil seminar tersebut adalah pembentukan lembaga dana kredit 

pedesaan untuk memfasilitasi masyarakat pedesaan. Hasil seminar yang 

diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi titik terang bagi 

kehidupan perekonomian masyarakat di pedesaan.32 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditentukan oleh undang 

– undang dengan fungsinya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Fasilitas 

kredit yang disalurkan oleh bank memang lebih dikenal secara umum oleh 

masyarakat. Sebagian besar orang yang menjalankan usaha di daerah perkotaan 

dapat dengan mudah memperoleh fasilitas kredit. Berbeda halnya dengan orang 

yang menjalankan usahanya di daerah pedesaan. Masyarakat yang menjalankan 

usahanya di daerah pedesaan mengalami kesulitan memperoleh fasilitas 

kreditkarena lembaga perbankan lebih memfokuskan memberikan fasilitas 

kredit di daerah perkotaan. 

                                                           
32 Ida Bagus Darsana, 2010, Peranan dan Kedudukan LPD Dalam Sistem Perbankan di 

Indonesia, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Nomor 1, Januari 2010, hal. 12. 
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Di Indonesia sendiri kredit mikro sebenarnya memiliki sejarah yang 

panjang. Kajian historis keberadaan keuangan mikro berdasarkan catatan dapat 

dibagi menjadi dua periode, yakni jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. 

Selama masa penjajahan Belanda, sistem keuangan dikontrol oleh pemerintah 

Hindia Belanda melalui beberapa bank yang mereka dirikan. Pada akhir abad 

ke-19, sekitar bulan Desember 1895 atas prakarsa perorangan didirikan 

semacam Lembaga Perkreditan Rakyat. 33 

Pada masa kemerdekaan peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan 

kredit mikro selama masa presiden Sukarno tidak banyak, karena pada masa-

masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami 

masa perang mempertahankan kemerdekaan. Pada kurun periode 1957 sampai 

1965,sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil 

menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem 

perbankan dan nasonalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belandada masa 

Presiden Suharto, setelah mulai stabilnya kondisi politik, maka pemerintah 

mulai menaruh perhatian besar pada pembangunan pedesaan.  

Di awal periode 1970an pemerintah mendirikan bank di setiap propinsi, 

yang pada saat itu terdapat 27 propinsi. Pemerintah juga memberikan 

keleluasaan dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga di awal 

periode tersebut terdapat sekitar 300 BPR di seluruh Indonesia. Pada periode 

awal orde baru ini juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro 

                                                           
33Ashari, 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi 

Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya,  Analisis Kebijakan  Pertanian. Volume 4 No. 2, Juni. 
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berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari 

program intensifikasi beras.Program ini disebut Bimbingan Massal 

(Bimas).Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai 

dengan dibentuknya Badan Usaha Unit. Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa 

(KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit 

bagi petani.34 

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 

untuk mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat 

disetiap propinsi. LDKP merupakan istilah generik untuk beberapa jenis 

lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada, sesuai dengan daerah masing-

masing, di banyak propinsi. Pada akhir periode 1970an, sebanyak hampir 300 

lembaga kredit seperti ini terdapat di Indonesia. Pada saat itu lembaga-lembaga 

ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank, dan berdasarkan Undang-

Undang Perbankan Tahun 1967 tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), dan oleh sebab itu dana dari lembaga 

ini harus dihimpun dari sumber lain. Lembaga-lembaga ini juga tidak diijinkan 

untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan 

suku bunga dari BI, sehingga mereka dapat menentukan suku bunga sendiri. 

Pada saat itu masih banyak yang berdiri di Indonesia, diantaranya yang berdiri 

pada awal periode tersebut adalah Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa 

                                                           
34Pakpahan A.2005.Membangun Pertanian Indonesia: Bekerja Ber-martabat dan Sejahtera. 

Cetakan Kedua. Bogor, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. 
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Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih 

Nagari (LPN) diSumatera Barat yang kepemilikannya oleh lembaga adat.35 

Pada periode tahun 1898, desa-desa di Jawa terutama sentra penghasil beras 

mendirikan Lumbung Desa yang merupakan lembaga simpan pinjam dengan 

menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam. 

Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin 

dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa, yang 

selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD).Bank Rakyat pada tahun 

1934 digabung kedalam “Algemene Volkscrediet Bank” (AVB) yang bertujuan 

disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui bantuan kredit, 

namun juga mencari keuntungan.  

Setelah kemerdekaan Indonesia AVB inilah yang berubah menja di Bank 

Rakya Indonesia (BRI) dan beroperasi sebagai bank komersial yang tetap 

melayani masyarakat pedesaan dengan menyalurkan kredit mikro serta 

membuka unit-unit di pedesaan. Sehingga tidak mengherankan melihat BRI 

menjadi bank besar dengan cakupan jangkauan wilayah yang luas serta tetap 

berkomitmen dalam pemberian kredit mikro, jika kita melihat sejarah panjang 

pendirian bank tersebut.36 

Penggabungan Bank Rakyat menjadi AVB tidak membuat Badan Kredit 

Desa menghentikan usahanya, namun tetap berkembang seiring dengan 

perkembangan jaman, namun selama masa kemerdekaan Badan Kredit Desa 

                                                           
35Usman, S. 2004. Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara  

Timur. Jakarta: Lembaga Penelitian  SMERU.Hlm 123. 
36Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan,  Salemba Empat, Jakarta 
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yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa bertransformasi menjadi 

lembaga-lembaga perkreditan rakyat seperti Lembaga Perkreditan kecamatan 

dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan di Jawa 

Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur. Beberapa lembaga 

bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang berdasarkan ikatan adat seperti 

Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat. 

Dari masa tersebut terbukti bahwa semakin  banyak  mekanisme  keuangan 

dan kredit mikro merupakan strategi penting dalam penanggulangan 

kemiskinan.  Dengan adanya pemerintah  pusat  maupun  daerah, begitu  pula  

lembaga swasta  ramai-ramai  menyalurkan  dana  bergulir kepada  kelompok  

masyarakat  melalui lembaga  keuangan  dan kredit mikro  (LKM).37 

Kekhawatiran nasib LKM yang belum jelas  secara  hukum.  Secara  

paradoksial, pemerintah  memberikan dana  bergulir  yang  mendukung  

keuangan  dan kredit  mikro,  tetapi ada  juga  undang-undang  yang  

memperlambat  perkembangan LKM. Pemerintah  mendorong  berdirinya  bank-

bank  pasar  serta LKM-LKM  seperti  lembaga  dana  dan  kredit  pedesaan  

(LDKP)  di  Jawa Barat,  badan  kredit  kecamatan  (BKK)  di  Jawa  Tengah,  

kredit  usaha rakyat  kecil  (KURK)  di  Jawa  Timur, Lumbung  Pitih Nagari  

(LPN) di  Sumatera  Barat,  dan  lembaga  perkreditan desa  (LPD)  di  Bali. 

Tetapi  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  menetapkan  

hanya  ada  dua  jenis  bank,  yaitu bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat  

(BPR).  Maka  lembaga keuangan selain itu tidak dibolehkan menghimpun dana 

                                                           
37Munawir, 2002, Analisa Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta,Hlm 45 
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masyarakat. Akibatnya,  lembaga-lembaga  keuangan  mikro  itu  mati  satu  per  

satu atau  berubah  status  hukumnya  menjadi  koperasi  atau  BPR.  

Meskipun  perkembangan  keuangan  mikro  cukup  pesat,  usaha 

mempelajari  beragam LKM  di  Indonesia  masih  kurang  bergema diamana 

studi  yang  mempelajari  kekuatan dan  keterbatasan  berbagai  bentuk LKM  

dalam  mendorong pemberdayaan ekonomi  masyarakat.  Padahal,  Indonesia  

dikenal sejak  dulu  telah  mengembangkan LKM-LKM  yang  tetap  bertahan 

dan  berkembang,  seperti, LKM  syariah  dalam  bentuk baitulmal watamwil 

(BMT), Badan Kredit Desa (BKD), LDKP, atau LPN yang bernuansa adat 

setempat. Lembaga-lembaga ini tetap eksis meskipun lembaga  sejenis  dan  yang  

lebih  modern  sudah  merambah  Indonesia, seperti replikator Grameen Bank 

dan micro banking. Di samping itu, beberapa bank umum seperti BPR dan Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) juga  membuka  unit-unitnya  di desa  untuk  

pembiayaan  UKM  yang lebih  luas.38 

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang 

perbankan yaitu : 

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih 

Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), 

Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau 

lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status 

sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan 

                                                           
38Gani,Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.5, No.1, Januari 2010,Hlm1-19 
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memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah”39 

Dengan adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan 

tersebut lembaga keuangan yang ada di desa harus berubah menjadi BPR yang 

di kontrol langsung oleh pemerintah. Pada saat itu krisis finansial dan moneter 

yang melanda Indonesia tahun 1997 dan 1998 yang dibarengi dengan 

mundurnya presiden Suharto lembaga keuangan bank di Indonesia mengalami 

kehancuran dan terlilit hutang yang parah, namun justru bank umum yang 

memfokuskan usahanya pada kredit mikro dan juga lembaga keuangan pedesaan 

tidak terpengaruh banyak oleh krisis tersebut. 

Lembaga yang sudah beralih menjadi Bank Perkreditan Rakyat di antaranya 

ialah. LPN Lembaga ini terdapat di Propinsi  Sumatera Barat yang mana 

merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang disebut nagari dan hanya 

ada di daerah Padang Pariaman .40 

Lumbung Pitih Nagari diprakarsai pendiriannya sekitar tahun 1972 oleh 

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan maksud untuk 

memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan.Lembaga keuangan ini 

berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat Minangkabau sejak 

dahulu yaitu julo – julo atau gotong royong . 

Lumbung padi dan lumbung pitih yang awal mulanya hanya diperuntukkan 

untuk sanak famili dan keluarga kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan 

                                                           
39 Pasal 58 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan 
40 Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, 2012,  Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarata 
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ekonomi di tingkat “kenagarian” berupa aktifitas simpan pinjam dana.Model 

organisasi LPN adalah meniru model koperasi dimana masyarakat yang ingin 

menjadi anggota harus menyetorkan sejumlah dana untuk simpanan wajib .  

Manajemen LPN  direkrut dari anggota masyarakat desa dengan 

pengendalianinternal dilakukan oleh pengurus LPN. Pengurus desa tidak 

bertanggung jawab dalam pengawasan LPN. Supervisi dan pengawasan 

eksternal dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan pendampingan dari Bank 

Pembangunan Daerah.41 

Selain Lembaga Pitih Nagari di Sumatra Barat terdapat Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu lembaga keuangan komunitas yang 

digagas oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, untuk bertujuan membantu Desa 

Pakraman dalam menjalankan fungsi kulturalnya. Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Pekraman, yang 

menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman yaitu mengelola 

sumber daya keuangan milik Desa Pakraman, dalam bentuk simpan42 

D. Tinjauan tentang Lembaga Perkreditan Desa 

1. Sejarah Lembaga Perkreditan Desa 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu lembaga keuangan 

komunitas yang digagas oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, untuk bertujuan 

membantu Desa Pakraman dalam menjalankan fungsi kulturalnya. Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa 

                                                           
41Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Hlm 

98. 
42 Sudantra I Ketut dan Wayan P. Windia, 2012, Sesana Prajuru Desa Tatalaksana Pimpinan 

Desa Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar, hal.15 
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Pekraman, yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman yaitu 

mengelola sumber daya keuangan milik Desa Pakraman, dalam bentuk simpan 

pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa 

Pakraman, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam 

rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat 

desa pakraman. 

Tahun pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut menunjukan 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan dalam periode Orde Baru dan dalam 

periode berlaku Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pemerintahan 

Desa. Periode ini menerapkan dekonsentrasi lebih kuat  dari pada desentralisasi. 

Melalui dekonsentrasi tersebut mengarahkan hubungan pusat dan daerah pada 

corak sentralisasi. Dalam hubungan pusat dan daerah yang sentralisai itulah 

berdiri Lembaga Perkreditan Desa (LPD).43 

2. Pengertian Lembaga Perkreditan Desa 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik 

desa adat dan melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa adat. LPD 

merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa adat sehingga 

memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas . Secara 

umum, LPD bertujuan meningkatkan taraf hidup warga desa serta melestarikan 

keberadaan desa adat di Provinsi Bali. LPD menjalankan fungsinya dalam 

bentuk usaha-usaha pemupukan modal. Mengingat pentingnya LPD dalam 

                                                           
43 Ida Bagus Mantra .Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Setda 

Pemprov Bali 2005 hal. 8 
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menujang perekonomian masyarakat desa maka LPD perlu mendapatkan 

perhatian lebih dari semua lapisan masyarakat. Perhatian terhadap LPD tidak 

terlepas dari kemampuan dalam memperoleh laba.44 

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di samakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.45 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menyelenggarakan usaha dalam bentuk; 

a. Menerima/menghimpun dana dari krama desa (warga desa) dalam 

bentuk tabungan dan deposito. 

b. Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa. 

c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum 

sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba 

ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau 

dukungan/bantuan dana. 

d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah 

e. Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. 

f. Penempatan dana kelebihan tersebut di BPD berkenaan dengan 

kedudukan BPD sebagai Bank Pembina LPD.  

3. Tujuan Lembaga Perkreditan Desa 

                                                           
44 Darsana, 2010,Lembaga Perkreditan Desa Bali, Bali, hlm 2 
45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
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Pembentukan LPD bertujuan untuk menunjang peran desa adat dalam 

menopang kehidupan sosial, budaya, adat dan agama agar desa adat mempunyai 

sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan 

yang terkait dengan urusan adat atau urusan kemasyarakatan lainnya, seperti; 

pemeliharaan instrumen-instrumen budaya, pemelihaan warisan budaya, 

pembangunan dan perbaikan pura, biaya upacara dan sebagainya. Lembaga 

tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Misi komunitas yang 

diselenggarakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencakup ;46 

1. Menunjang penyelenggaraan kultur dan pemeliharaan warisan budaya 

pada masing-masing desa pekraman. 

2. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa pekraman melalui 

tabungan yang terarah serta penyalur modal yang efektif. 

3. Memberantas ijon, gadai gelap dan bentuk tekanan ekonomi keuangan 

lainnya yang dapat melemahkan kemampuan keuangan dan pembiayaan 

masyarakat desa. 

4. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan 

tenaga kerja pedesaan. 

5. Meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang di lingkungan desa pekraman. Untuk 

keperluan penyelenggaran misi tersebut,  

                                                           
46 Ni Luh Putu Wiagustini.2014. Model Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

Sebagai Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil. Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirau 

sahaan Vol.8 No.1. Hlm 23 
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Tujuan lembaga perkreditan desa merupakan lembaga yang mendukung 

pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung 

masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk 

menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk 

menciptakan kesempatan yang serta bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan 

untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan. 47 

4. Lembaga Perkreditan Desa Dalam Hukum Adat 

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 

kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnyaseperti Jepang, 

India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan 

berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. 

Mengingat peraturan-peraturan ini tidak tertulis, dan tumbuh kembang, maka 

hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain bersifat 

tidak tertulis, hukum adat juga ada yang bersifat tercatat (bescreven) seperti yang 

dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal diIndonesia, dan 

hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi 

awig-awig .48 

Kepatuhan masyarakat sebagai nasabah LPD untuk memenuhi 

kewajibannya tiap bulan telah mendorong perkembangan LPD itu sendiri. Modal 

awal yang hanya beberapa juta saja, yang berasal dari dana swadaya masyarakat 

                                                           
47Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. 2012. Eksistensi Hukum 

Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Bali. Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 3, 

Desember 2012. 
48 Tri Widya Kurniasari.2007.Lembaga Perkreditan Desa Dalam Prespektif hukum: Sebuah 

Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali. Jurnal Masyarakat 

dan Budaya, Volume 9 No. 1 Tahun 2007.Hlm 63 
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Desa Adat, sekarang telah berkembang menjadi miliaran rupiah. Padahal 

manajemen usaha itu dijalankan dengan cara yang sederhana dan dengan sistem 

kekeluargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep manajemen tersebut 

sangat berhasil dalam mendorong laju perekonomian masyarakat di Bali, yang 

sebagian besar bergerak di usaha sektor informal.  

Pada awal berdirinya, LPD dikelola oleh Bendesa Adat yaitu pemangku 

tertinggi Desa Adat atau yang sering disebut juga Kelian Desa Adat. Mengetuai 

Kelian-Kelian Banjar dalam satu lingkungan adat, yang disebut Desa Adat. 

Pengaruh dan kharisma Bendesa Adat yang cukup besar bagi warganya dapat 

menciptakan image yang cukup baik kepada warganya tentang manfaat LPD. 

Setelah mengalami perkembangan dan mendapat kepercayaan warganya, 

bahkan mulai ada di tiap Desa Adat (karena pada awal berdirinya LPD hanya 

didirikan satu di tiap kabupaten), kemudian LPD mulai dikelola secara 

profesional, dan sejak tahun 1990 Bendesa Adat tidak diperkenankan lagi untuk 

memimpin LPD. 

Saat ini LPD dikelola oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan hasil 

paruman (musyawarah) Desa Adat. Pengurus LPD adalah warga yang berasal 

dari tiap Banjar yang berada dalam satu Desa Adat, dan memiliki Badan 

Pengawas LPD Desa Adat yang terdiri dari seluruh Kelian Banjar di Desa Adat 

yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindarkan kecurigaan satu sama lain 

dalam pengelolaannya, dan untuk memenuhi rasa keadilan, karena pada 
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dasarnya LPD merupakan druwen desa (harta kekayaan desa) yang secara tegas 

tertulis dalam awig-awig Desa Adat-nya. 49 

E. Pengaturan Hak Masyarakat Khusus Adat Lembaga Perkreditan Desa  

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dari berbagai sisi, baik 

geografis, ras, suku, bahasa, maupun agama. Keragaman tersebut 

membentuk keragaman sistem bermasyarakat dan adat istiadat yang 

dipatuhi serta dijalankan masyarakatnya. 50Masyarakat yang memiliki 

struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi 

anggotanya inilah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. 

Keragaman bangsa Indonesia telah diakui para pendiri bangsa dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika.Dalam semboyan tersebut terkandung 

makna pengakuan adanya perbedaan dan tekad untuk menjadi satu 

bangsa,yaitu bangsa Indonesia tanpa menghilangkan keragaman yang ada. 

Karena itu, salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan 

UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. Frasa ’’segenap bangsa Indonesia” menunjuk pada 

pengakuan atas realitas keragaman,yang semuanya harus mendapatkan 

perlindungan 

“Pasal 18A  

                                                           
49 Wayan P. Windia.2014.Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaian. Denpasar. Udayana 

University Press. Hlm 69 
50 Eman Suparman. 2007. Hukum Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama.Bandung, Hlm 34 
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(1)  Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 

memperhatikan ke-khususan dan keragaman daerah. 

(2)  Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 

selaras berdasarkan undang-undang. 

Pasal 18B  

(1)  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang. 

(2)  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”51 

Pasal 28i 

(1) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

2. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam  

                                                           
51Pasal 18A dan pasal 18B Undang-undang Dasar Tahun 1945 
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Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara pada ujungnya untuk 

kepentingan bangsa dan Negara, dengan manfaat sebesar-besarnya 

padakesejahteraan rakyat. pembangunan mempunyai bentuk dan jenis yang 

beragam, salah satunya adalah pembangunan untuk memenuhi public 

goodatau untuk kepentingan umum (public purpose). Tak terkecuali dengan 

adanya masyrakat yang berbasis hukum adat di Indonesia sehingga di atur : 

J.   mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum 

adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber 

daya alam;52 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

Perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di 

Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No 10 tahun 

1998 tentang Perbankan. Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk 

praktek perbankan berdasar kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan Tujuan Negara Indonesia 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai sejak 

lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok 

Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 

                                                           
52 Pasal 4 Huruf j TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam  
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10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan. Sebagai badan usaha, kehadiran bank di 

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam proses 

pembangunan nasional. Arti dan peran perbankan terlihat dari pengertian 

bank itu sendiri yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.53 

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. 

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang 

perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara. Berkaitan dengan 

sistem keuangan yang dianut di Indonesia, terdiri dari sistem keuangan 

moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan moneter terdiri 

atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (commercial bank). Otoritas 

moneter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999. 

Secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab 

otoritas kebijakan moneter yang biasanya disebut otoritas moneter. Sebagai 

otoritas moneter Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

                                                           
53 Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarata.Hlm 

78 
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rupiah. Disamping otoritas moneter, sistem bank umum yang merupakan 

bagian dari sistem perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No. 7 tahun 1992 jo. Undang-undang no. 10tahun 1998 tentang perbankan, 

ini berarti bahwa sistem moneter berhubungan erat dengan bank sentral dan 

lembaga keuangan bank. Selain sistem keuangan bank, sistem keuangan non 

bank juga merupakan bagian dari sistem keuangan. 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia 

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek 

yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). 

Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. 

Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan 

menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap 

organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. 

Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk 

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia 

setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi 

 (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 

dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. 

(2) Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 

ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.54 

                                                           
54 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah 

Pembagian kekuasaan Negara bertujuan supaya kekuasaan tidak 

bertumpuk pada satu tangan/satu badan. Membagi kekuasaan dalam Negara 

menurut hokum pemerintahan yang terbagi atas Negara kesatuan yaitu 

sentralisasi dan desentralisasi serta Negara federal yang terbagi atas 

pemerintahan federal dan pemerintahan Negara bagian. Limpahan 

kewenangan itu disebut otonomi daerah sedangkan daerah yang menerima 

di sebut daerah otonom. 

Indonesia adalah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah 

provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah 

kota. Setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah beserta asas-asas yang 

diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam system prinsip Negara kesatuan republic Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.55 

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi,kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota 

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

                                                           
55 Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Pemerintah Daerah Edisi Revisi, Mandar Maju., 

Bandung.Hlm 89 
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sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang yang di atur dalam Undang-undang Pemda 

yaitu : 

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 56 

Selain di atur dalam pasal di atas masyarakat adat juga di dalam Undang-

undang Pemda yaitu : 

 “(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”57 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Teantang Lembaga 

Keuangan Mikro 

Merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) maka lembaga ini merupakan lembaga  formal 

nonbank  yang  menjadi bagian dari penataan ekonomi nasional. Hal ini 

                                                           
56 Pasal 1 ayat 12 Undang - undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah 
57 Pasal 2 Ayat 9 Undang - undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah 
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berarti bahwa dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Mikro Nagari (LKM)  

turut andil dalam mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi 

yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan 

itu sendiri maupun untuk Nasabah dan masyarakat di sekitarnya. LKM  

sebagai perkumpulan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui 

pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan 

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi 

dalam mengembangkan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah 

lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui 

pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota 

dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa 

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari 

keuntungan.”58 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara 

terbesar di dunia dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih 

lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau 

yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan keadaan tersebut, 

Pemerintahan Republik Indonesia tidak dapat hanya diatur oleh tingkat 

                                                           
58Pasal 1 Ayat 1 Undang-undangNomor 1 Tahun 2013 TentangLembagaKeuanganMikro 
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pusat saja, namun memerlukan bantuan dari tingkat daerah yang salah 

satunya adalah pemerintahan desa. Di saat ini, telah berlaku undang-undang 

tentang desa yang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa. 

Pemerintahan desa mempunyai peranan yang besar di dalam negara. 

Karena wilayahnya yang tidak luas, pemerintahan desa dapat masuk lebih 

dalam di masyarakat. Di dalam desa juga masih ditemukan kelompok-

kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional 

masyarakat setempat. Pengertian Desa sendiri yaitu : 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”59 

8. Peraturan Dearah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Lembaga Perkreditan Desa  

Bali merupakan  salah  satu provinsi  di  Indonesia  yang  mengandalkan  

pariwisata  sebagai objek mata pencaharian.Kebudayaan   merupakan faktor 

utama ketertarikan wisatawan mancanegara datang ke Bali  Sehingga 

mendatangkan berbagai kesempatan mencari penghasilan pada  sektor  

                                                           
59 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
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pariwisata Produktifitas  bisnis  pariwisata  budaya  memicu  pergerakan  

ekonomi  di  bidang  perdagangan,  sektor  pertanian,  hingga  beragam  

pekerj aan  bidang  jasa.  Keberadaan, keberlangsungan,   dan   keberlanjutan   

perekonomian   Bali   untuk   selanjutnya   terus   menerus  

bergantung pada hal yang berkaitan dengan kebudayaan, sebab Bali 

memang hanya mempunyai sebagian kecil sumberdaya alam (fisik) yang 

dapat dikelola. Kebudayaan menjadi tonggak utama karena  memiliki  

keberagaman  jenis  sehingga  para  wisatawan  tidak  pernah  merasa  bosan  

untuk menyaksikannya.  Kebudayaan  tersebut  tidak  saja  terbatas  pada  

sistem  ritual  dan  keagamaan, namun juga mencangkup seluruh  

sendi kehidupan masyarakat Bali seperti; sistem tata ruang dan 

lingkungan  hidup,  sistem  arsitektur  ruang  dan  bangunan,  sistem  sosial  

kemasyarakatan,  sistem irigasi dan pertanian, serta berbagai sub-sistem 

lainnya yang membangun satu kesatuan identitas budaya.60 

Hal  yang  paling  mendasar  dan  merupakan  awal  mula  pembentuk  

kesatuan  identitas  dari sistem-sistem  tersebut  merupakan  sistem  sosial  

kemasyarakatan  masyarakat  Bali  yang  dikenal dengan nama desa 

pakraman. Desa Pakraman merupakan istilah lain dari desa adat seperti yang 

tercantum  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2017 

tentang Perubahan  Atas Perdah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 yang 

mana juga mengatur lembaga milik desa pakraman yaitu LPD yang di 

jelaskan di dalam Perdah Provinsi Bali terbaru yaitu : 

                                                           
60 Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 65 



53 
 

 (9) Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah 

lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di 

wewidangan Desa Pakraman. 

F. Tinjauan Tentang Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan 

1. Pengertian Asas  

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, 

berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-

undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam 

menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah 

prinisip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, 

berpendapat dan bertindak.61 

 Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang 

mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya 

beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. 

2. Macam-macam Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan 

1. Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen  

“setiap orang dianggap mengetahui hukum”.Artinya, apabila suatu 

undang-undang telah dilembarnegarakan (diundangkan), maka 

undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, 

                                                           
61 Hikmahanto Juwana, 2006, Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam 

Perencanaan Pembentukan RUU, Departemen Hukum dan HAM, Hlm.3-4 
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sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-

undang itu belum diketahui berlakunya. 

2. Ignorantia Excusat Legi Neminem 

“Ketidaktahuan akan hukum bukan alasan/unsur pemaaf”.Artinya, 

apabila seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak tahu  

bahwa hal itu melanggar hukum. Maka ia harus di hukum.  

3. In Dubio Pro Reo 

“apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus  

menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa.”Dalam 

keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan 

bagi si terdakwa 

4. Res Judicata Proveri Tate Habetur 

“setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan 

oleh pengadilan yang lebih tinggi”.Artinya, setiap putusan 

pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati walaupun 

merugikan pihak yang lain.  

5. Similia Similibus 

“Setiap perkara yang sama harus diputus yang sama”. 

6. Lex Speciale Derogat Legi Generale 

“Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang 

umum”.Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara 

umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus 

mengatur hal yang sama. 
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7. Lex Posterioeri Derogat Legi Priori 

“Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang 

lama”.Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya 

daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, 

apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur 

pencabutan undang-undang lama. 

8. Lex Superior Derogat Legi Inferiori 

“Peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih 

rendah”Artinya, hukum yang tinggi lebih diutamakan 

pelaksanaannya dari pada hukum yang rendah sehingga peraturan 

yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi,Misalnya Undang-undang mengalahkan Peraturan 

Pemerintah, PP mengalahkan Kepres, Kepres mengalahkan Perda. 

9. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali 

“tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului 

oleh suatu peraturan”. 

10. Artinya, apabila seseorang melakukan suatu kesalahan “X” pada 

saat kemarin, sedangkan peraturan yang mengatur hal “X” baru 

disahkan pada hari ini. Orang tersebut tidak dapat dihukum. Karena 

hukum tidak boleh berlaku surut ke belakang. 

11. Geen Straft Zonder Schuld 
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“Tiada hukuman tanpa kesalahan”.Artinya, apabila seseorang tidak 

melanggar hukum maka ia tidak dapat di beri hukuman. 62 

 

                                                           
62 Disertasi Yuliandri, 2007, Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang 

Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang - Undang Yang Berkelanjutan, Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm.172 


