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Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep “Economic Analysis of Law” 

Oleh: Cahyono1 

A. Latar Belakang 

       Pembangunan hukum mempunyai makna yang menyeluruh dan mendasar 

dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembinaan 

hukum lebih mengacu pada efisiensi dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. 

Sedangkan pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum 

untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan 

hukum tidak tertuju pada aturan atau substansi tetapi juga struktur atau kelembagaan 

hukum dan budaya hukum masyarakat.2 

        Pada masa orde baru, penguasa, pelaku ekonomi dan pakar ekonomi memandang 

hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. 

Pada waktu itu keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela 

politik ekonomi orde baru yang mengabdi pada kepentingan ekonomi negara-negara 

maju dan konglomerat serta Multi National Corporation (MNC).3 Setelah adanya 

krisis moneter yang mengakibatkan gejolak perekonomian beberapa negara di belahan 

dunia, maka kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif 

dan untuk menarik investasi menjadi sangat penting. 

       Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk 

mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peran apa yang 

dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa 

pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan 

untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang 

efisien dan produktif dan mengandung daya prediktibilitas. 

       Dengan demikian dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di dunia global 

diperlukan politik hukum4 dalam kaitannya dengan pembangunan hukum ekonomi. 

Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung 

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang 

berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan 

kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan 

hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap 

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi 

sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan 

hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang 

berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka 

                                                 
     1Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh th 2015 sd 2021, sejak Januari 2021 mutasi ke Pn Sleman, DIY. 

     2Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Sidoarjo: Masmedia 

Buana Pustaka, hal. 15. 

     3Ibid., hal. 17. 

     4Terdapat berbagai macam pengertian “Politik Hukum”; diantaranya diartikan  sebagai kegiatan memilih dan 

menerapkan nilai-nilai. Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan 

terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat (lihat: 

Soehardjo Sastrosoehardjo, Silabus Mata Kuliah Politik Hukum, hal. 6). 
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penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing 

global.5 

       Dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan membuat peluang 

pasar dan transaksi perdagangan semakin kompleks. Oleh karena itu hukum dituntut 

mampu sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi dalam 

melakukan transaksi perdagangan yang juga merupakan perbuatan hukum. 

       Ilmu hukum dan ilmu ekonomi bersinergitas, saling mengisi dan tidak berdiri 

sendiri dalam mengkaji suatu permasalahan secara menyeluruh. Hal ini terutama 

dalam keterbatasan hukum normatif dalam menjelaskan konsep-konsep yang menjadi 

objek di dalam suatu permasalahan hukum sehingga memerlukan bantuan ilmu lain. 

Salah satunya adalah pengkajian terhadap efektif dan efisiensi peraturan hukum 

melalui ilmu ekonomi. 

       Institusi peradilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara sengketa pada 

umumnya masih menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat dalam berbagai 

macam persoalan hukum dan keadilan. Dengan segala keterbatasannya, peran institusi 

ini dalam penyelesaian sengketa tidak bisa dinafikan begitu saja. 

       Dewasa ini memang terdapat berbagai pilihan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan atau penyelesaian sengketa non litigasi (Alternatif Dispute 

Resolution/ADR) seperti: arbitrase, negosiasi, mediasi atau konsiliasi dengan 

berbagai kelebihannya yaitu praktis, informal dan cepat tetapi pilihan itu tidak serta 

merta menggantikan peran Pengadilan. Kewajiban melakukan proses mediasi 

sebenarnya juga berlangsung di Pengadilan tetapi tingkat keberhasilannya belum 

maksimal.6 Hal ini dikarenakan pencari keadilan yang datang ke Pengadilan 

cenderung berprinsip I win, you lose bukan win win solution. Oleh karena itu mereka 

mencari keadilan dan kebenaran lewat institusi hukum formal, yaitu pengadilan. 

       Sengketa khususnya di bidang perdata pada umumnya berkaitan dengan 

masyarakat bisnis yang sangat memperhitungkan efektivitas dan efisiensi termasuk 

dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa perdata berdasarkan 

ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini seringkali bertele-tele dan 

memerlukan waktu yang lama. Dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara 

sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan 

dengan penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, 

semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis 

sangat tidak menguntungkan yang dapat berakibat pada keengganan investor dalam 

berinvestasi. 

B. Makna dan Istilah 

       Hukum dan Ekonomi (Law and Economics) atau umumnya disebut Economic 

Analysis of Law pada awalnya belum dikenal dan belum dikembangkan. Hal ini 

dikarenakan wujudnya sebagai produk peleburan cakrawala keilmuan antara ilmu 

hukum dan ilmu ekonomi. Hukum dan ekonomi dikatakan tidak dikategorikan 

sebagai bagian disiplin ilmu hukum sehingga tidak memiliki pengakuan akademik. 

                                                 
     5Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, loc. cit. 

     6F. Willem Saija, Beberapa Persoalan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Terkait Asas Peradilan Cepat 

Dan Solusinya Suatu Kajian Empiris, Varia Peradlan No. 302 Januari 2011. 
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       Tersendatnya perkembangan Hukum dan Ekonomi salah satunya terletak pada 

saat perkembangan ilmu hukum (jurisprudence) yang pada saat itu masih berkutat 

diseputar inti ajaran kepastian hukum (legal certainty atau varitas) dan keadilan 

(justice atau iustitia). Bahkan hingga sekarang pun, evolusi hukum dan ilmu hukum 

pembelajarannya terkesan masih diseputar kedua inti ajaran itu. 

        Hukum dan Ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari ajaran Bentham 

(1789, 1827, 1830) yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadilan 

dengan mengemukakan inti ajaran kemanfaatan yang dikenal dengan istilah 

utilitarian.7Tulisan-tulisan Bentham mengupas secara sistematis dan meneliti 

bagaimana manusia akan berperilaku dalam menghadapi hukum. Hukum dalam hal 

ini dikategorikan sebagai pendorong/perangsang (incentive) bukan semata-mata 

sebagai perintah, larangan dan sebagainya pada umumnya diajarkan oleh ilmu hukum. 

        Melalui sudut pandang seperti ini, Bentham melakukan pengkajian yang 

signifikan dan diperluas dalam tort, hukum pidana dan penegakan hukum, beberapa 

analisis properti dan butir-butir pemikiran penting dalam hukum acara. Karya-

karyanya tidak dikembangkan hingga tahun 1960-an sampai awal 1970-an yang 

kemudian kebutuhan pengkajian hukum melalui ilmu ekonomi dimotori kembali oleh 

beberapa pakar hukum melalui karya-karyanya: Coase (1960) tentang Eksternalitas 

dan Tanggung Jawab Hukum, Becker (1968) tentang Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dan Posner (1972) tentang Economic Analysis of Law. Semenjak itu 

kebutuhan dan perkembangan analisis Hukum dan Ekonomi tumbuh pesat. Dewasa 

ini pengembangan tentang Hukum dan Ekonomi dapat dilihat dengan munculnya 

karya-karya tentang Hukum dan Ekonomi, seperti Cotter dan Ulen (1997-2007), 

Polinsky (1998-2007), D. Friedman (2000), Farnworth (2007) dan lain-lain.8 

       Pada dasarnya istilah Hukum dan Ekonomi (Law and Economics) dan Analisis 

Ke-ekonomian Tentang Hukum (Economic Analysis of Law) dipersamakan yang 

terkadang penyebutan yang tidak konsisten dapat membingungkan9 hal ini ditambah 

dengan penerjemahan istilah-istilah itu secara harfiah menciptakan pengertian di luar 

hakikat makna sebenarnya. 

       Ada beberapa pengertian yang terkait dengan Economic Analysis of Law10: 

a. Hampstead & Freeman: “Contemporary American Jurisprudence is 

caracterized by movements: the economic Analysis of Law; and the Critical Legal 

Studies”. 

b. Richard Posner (1992): Hakim pada US Court of Apples dan Dosen University 

of Chicago dalam buku: “Economic Analysis of Law”. Menurut Posner 

                                                 
     7Asas Manfaat merupakan salah satu tujuan dari substansi nilai keadilan. Isi keadilan sendiri akan banyak 

dipengaruhi oleh berbagai teori keadilan dari berbagai ahli filsafat, seperti Roscoe Pound yang memandang dari 

tingkat pencapaian, Jeremy Bentham yang memandang dari sudut manfaat dan Hans Kelsen yang memandang 

keadilan semata-mata diukur dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Lihat Bagir Manan, Sistem Peradilan 

Berwibawa (suatu Pencarian), Jakarta: Pusdklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MARI, 2008, h.13) 

     8Fajar Sugianto, 2013, Economic Approach to Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II, 

Jakarta: Prenada Media Group, h. 4. 

     9Ibid., h. 5. 

     10Adi Sulistiyono, 2013, Materi Bahan Kuliah Hukum Dan Ekonomi, S3, UNS. 
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berperannya hukum dalam masyarakat harus dilihat dari segi value, utility dan 

efficiency. 

c. Zafer (1994) ada dua aspek dalam the Economic Analysis of Law: 

1. Descriptive aspect: “There are many legal rules which promote efficiency. 

2. Normative aspect: “The theory of economic interpretation provides a basis for 

the critical studies and appreciation of the legal rules and legislation”. 

The Economic Analysis of Law: 

1. Positive Law and Economics: 

Menggunakan analisis ekonomi untuk meramalkan pengaruh diundangnya 

suatu peraturan hukum; 

2. Normative Law and Economics: 

Membuat rekomendasi kebijakan mendasarkan pada konsekuensi ekonomi 

yang ditimbulkannya (efisiensi). 

Ada dua characteristic of law and economics: 

1. The theoritical analysis focuses on efficiency. 

2. Is it emphasis on incentives and people’s responses to these incentives. 

It use empirical or statistical methods to measure these responses to 

incentives. 

       Istilah Economic Analysis of Law lebih identik dengan bentuk analisis-analisis 

Hukum dan Ekonomi, umumnya berisi tentang pengujian detail terhadap elemen-

elemen atau struktur ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Khasnya berbasis penjabaran 

dan interpretasi hukum dan ilmu hukum melalui proses peleburan elemen-elemen 

yang bersinergitas.11 

       Hukum dan Ekonomi pada hakekatnya merupakan disiplin ilmu hukum yang 

menggunakan bantuan ilmu ekonomi untuk melihat dan mempelajari lebih dalam ilmu 

hukum. Hukum dan ilmu ekonomi menjadi objek pembahasan dan pengkajian yang 

dilihat dan ditelaah lebih luas melalui dimensi ekonomi dengan cara-cara ekonomis. 

Dengan kata lain perbedaan yang sangat mendasar pada penggunaan kedua istilah 

Economic Analysis of Law mencakup esensi Hukum dan Ekonomi, sementara istilah 

Hukum dan Ekonomi tidak selalu mencakup esensi Economic Analysis of Law 

dikarenakan berisikan analisis hukum yang menjadi pokok perhatiannya. 

       Frasa Economic Analysis of Law lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, bukan mentah-mentah 

diterjemahkan menjadi analisis ekonomi (economic analysis) tentang hukum (of law)  

sebab permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan dengan konsep-

konsep dasar ekonomi, alasan-alasan pertimbangan ekonomis. Selain 

mempresentasikan komponen ke-ekonomisan dan sifat ke-ekonomian dalam analisis 

hukum, tujuan utamanya adalah untuk dapat mendudukkan hakikat persoalan hukum 

sehingga keluasan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih 

terjabarkan. 

                                                 
     11Fajar Sugianto, 2013, Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I, 

Jakarta: Prenada Media Group. 
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       Berkaitan dengan sinergitas ilmu hukum dan ilmu ekonomi, Aristoteles 

memberikan penjelasan terhadap elemen-elemen bersinergitas dikatakan sebagai 

sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan dan saling terkait. Interaksi keilmuan 

semacam ini dikatakan oleh Aristoteles sebagai sifat utama ilmu. Sangat penting 

untuk mengungkapkan semuanya itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam berpikir 

filosofi.12 

       Paparan tentang kedua konsep ilmu sebelumnya memberikan kejelasan bahwa 

keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi keduanya secara keilmuan berkaitan 

dengan perilaku manusia. Secara luas, ilmu hukum mengatur tentang perilaku 

manusia, sementara itu ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi 

(interdependence) satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan dan tidak berdiri 

sendiri. 

       Atas dasar hubungan inilah Posner berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan 

ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber yang 

diinginkan manusia. Sedangkan keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, 

pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk 

mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk 

peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ilmu ekonomi. 

Adapun hukum dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum 

seluas-luasnya.13 

       Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan 

bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan karena 

keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan dalam teori-teori keilmuan tentang 

perilaku (scientific theories of behavior). Dalam hal ini, ilmu ekonomi menyediakan 

acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan 

hanya misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan sosial yang sangat penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap 

efisiensi kebijakan.14 

       Memasuki era globalisasi, hukum sering mendapatkan tantangan untuk dapat 

beradaptasi. Keinginan seperti ini tidak hanya datang dari para ekonom, namun para 

ilmuwan dan praktisi hukum mulai mendambakan supremasi efisiensi, sehingga 

mereka mulai mengikuti cara berpikir ekonom, misalnya dalam menjelaskan efisiensi 

dan progresivitas hukum. Banyak pakar hukum (termasuk juga para pengguna hukum) 

mendambakan eksistensi hukum yang idealnya harus efisien berlaku efektif dan 

berkembang progresif. Ilmu hukum murni pada hakikatnya tidak mengenal konsep-

konsep ini seluas ilmu ekonomi. Oleh karena itu apabila seseorang mulai 

mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan sebagainya sudah saatnya melihat apa-

apa saja yang dapat ditawarkan penjelasannya oleh ilmu ekonomi. 

       Dengan demikian tidak ada satu ilmu yang dapat mendudukkan dan menjelaskan 

permasalahannya secara holistik. Ilmu ekonomi dalam hal ini menyediakan konsep-

                                                 
     12Ibid., h. 29-30. 

     13Ibid., h. 30-31. 

     14Ibid. 
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konsep dan teori-teori yang dapat mengkonkretkan permasalahan hukum. Paling 

tidak, pendekatan ekonomi dapat dilakukan pada saat pertimbangan ekonomi dan 

kebutuhan akan efisiensi muncul. 

       Dengan pendekatan ekonomi, efisiensi merupakan model ideal yang dapat 

memandu kegiatan hukum. Hukum dalam konteks regulasi dan peraturan hukum. 

Hukum dan Ekonomi menanggapi bagaimana peraturan hukum yang efisien 

mencerminkan kualitas hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena efisiensi 

menderivasi efektivitas, efektivitas melahirkan kualitas dan kualitas mencerminkan 

kejernihan. Kejernihan di dalam hukum akan membantu subjek hukum untuk 

mengerti bagaimana peraturan hukum itu patut diterapkan untuk memperbaiki kondisi 

pasar sebagai akibat hukum. Kondisi pasar disini tidak dapat diartikan secara sempit 

yang hanya mencerminkan transaksi dan interaksi perdagangan, namun merupakan 

kondisi yang mencerminkan seluruh kehidupan sosial manusia, termasuk dalam 

kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum di tengah-

tengah aktivitas hukum. 

       Para pakar Hukum dan Ekonomi dalam membangun analisisnya menggunakan 

konsep-konsep ekonomi yang berbeda tergantung pada subjek yang cermati. Oleh 

karena itu hasilnya tentu berbeda, namun tidak signifikan dan masih tetap pada alur 

serupa dengan tetap mengacu kepada konsep-konsep fundamental ekonomi. Misalnya:  

- Posner lebih menekankan kepada konsep nilai, utilitas dan efisiensi. 

- Cooter dan Ulen lebih menggali teori-teori Mikroekonomi seperti: penawaran dan 

permintaan (supply and demand), ekuilibrium pasar (market equilibrium), teori 

permainan (game theori), strategi bersaing (competitive strategy), dan sebagainya. 

- Pejovich eksplikasinya dibangun dari konsep-konsep seperti: teori permainan, 

kelangkaan dan biaya transaksi (scarcity and transaction cost) sumber dan 

perdagangan.15 

C. Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep “Economic of Law” 

       Walaupun terdapat perbedaan penggunaan konsep, mereka memiliki tujuan yang 

sama, yaitu mencermati hukum untuk memahami kompas hukum (to understand the 

compass of game).Beberapa konsep fundamental ilmu ekonomi di dalam Hukum dan 

Ekonomi diantaranya, yakni: konsep rasionalitas, konsep pilihan, konsep nilai, konsep 

efisiensi, konsep utilitas, teori permainan dan biaya transaksi. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut dibawah ini.16 

a. Konsep Rasional (Rational) 

Konsep Rasionalitas merupakan kerangka pemikiran utama dalam memahami 

perilaku manusia. Ilmu ekonomi beranggapan bahwa semua manusia memiliki 

rasionalitas. Walaupun kenyataannya tidak semua rasionalitas pada setiap individu 

adalah sama. Rasionalitas manusia dalam ilmu ekonomi lebih ditekankan kepada 

persamaan keinginan manusia. Keinginan ini ialah usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya dan mencapai kepuasan sehingga manusia dikatakan 

sebagai rational maximizer. Konsep rasionalitas juga dikenal dalam ilmu hukum, 

                                                 
     15Fajar Sugianto, Op. Cit., h. 59. 

     16Ibid. 
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terutama menyangkut tingkat pertumbuhan hukum di tengah-tengah masyarakat 

modern. Menurut Gunther Teubner ada 3 (tiga) tingkat rasionalitas, yakni:17 

1. The formal rationality; dimana hukum berorientasi kepada aturan (rule 

oriented) dan deduktif; 

2. The substantive rationality; dimana hukum ditujukan untuk mengatur aktivitas 

ekonomi dan sosial dalam rangka kompensasi terhadap kekurangan pasar dan 

diterapkan melalui regulasi, standar dan prinsip-prinsip; dan 

3. The reflextive rationality; adalah kemunculan jenis rasionalitas yang 

menggantikan dua rasional sebelumnya. 

b. Konsep Pilihan (Choice) 

Suatu pilihan (choice) tidak bisa dilepaskan dari konsep kelangkaan (scarcity). 

Berawal dari adanya kelangkaan memaksa seseorang untuk membuat pilihan-

pilihan yang dapat memuaskan dirinya. Manusia mampu mengkalkulasi (sesuai 

dengan tingkat rasionalitasnya itu) pilihan-pilihan yang tersedia untuk kemudian 

mengambil keputusan yang dirasa terbaik bagi mereka. 

c. Konsep Nilai (Value) 

       Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability)  terhadap 

sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat 

padanya berupa kepentingan pribadi (self-interest) manusia untuk mencapai 

kepuasaan. Pada dasarnya suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan 

manusia terhadap sesuatu, dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu 

bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan maupun kontribusi 

lain yang dapat dilakukannya. 

       Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, 

yaitu suatu pengharapan keuntungan (exected return) atau kerugian. Misalnya, 

pengharapan kerugian dan keuntungan uang dikalikan dengan probabilitas yang 

akan terjadi: “..... an expected cost or benefit, i.e., the cost and benefit in dollars, 

multiplied by the probability that it will actualy materialize”. 

       Pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu 

ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (wealth maimization). Wealth 

secara umum dapat diartikan kekayaan, kemakmuran, umumnya yang bersifat 

lebih. Dalam perspektif ekonomi, suatu kemakmuran adalah nilai bersih terhadap 

semua aset yang dimiliki seseorang, termasuk nilai terhadap kemampuan 

seseorang. Menurut Posner, kemakmuran di dalam peningkatan kemakmuran 

diarahkan kepada jumlah seluruh benda (berwujud atau tidak berwujud) dan jasa, 

diukur dari dua jenis nilai, yaitu nilai penawaran (apa kehendak orang untuk 

mendapatkan barang-barang yang belum dimilikinya) dan nilai yang diminta (apa 

permintaan orang untuk menyerahkan barang-barang yang dimilikinya). 

d. Konsep Efisiensi (Efficiency) 

       Secara harfiah, konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian 

penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang dan/atau 

                                                 
     17Fajar Sugianto, Ibid., h. 61. 



8 

 

jasa. Ada beberapa pengertian “efisiensi”, yang dikemukakan para ahli sebagai 

berikut: 

1. Abdurachman 

Efisiensi yang ekonomis adalah tingkat yang dapat dicapai oleh produksi yang 

maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Efficiency suatu perusahaan 

diukur oleh keuntungan dan biaya-biaya sebab produsen yang paling efektif 

ialah yang keuntungannya mencapai tingkat yang maksimal dan biaya-

biayanya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat daripada faktor-faktor 

produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya. 

2. Svetozar Pjovich 

Efisiensi merupakan suatu tingkat keberhasilan maksimum dalam suatu 

tindakan ekonomi (produce and the allocation of goods) dalam keadaan 

kompetitif. “The economic efficiency of the use of resources to produce goods 

and the allocation of goods among competing uses is the expressed in the 

process through wich voluntary interations are carried out, leading into the 

unknown”. 

Suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses produksi yang efisien 

juga apabila mutu kepastiannya atau kesanggupan, daya produksi, kemampuan 

untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna 

dan tepat sasaran. 

3. Cooter dan Ulen 

Mengartikan efisiensi sebagai berikut: “It is not possible to produce the same 

amount of output using a lower cost combinating of inputs, or it is possible to 

produce more output using the same combination of inputs”. Kemudian 

diuraikan lebih lanjut: “...efficient when people produce all that can be, gien 

their resources. To produce more of one good, an eficient economy produce 

less of another goods and is on its production possibility curve”. 

4. Vilfredo Pareto  

Konsep allocative efficiency yang hingga sekarang dikenal dengan “Pareto 

Efficiency” yang pada dasarnya menitikberatkan pada pencapaian kepuasan 

seseorang. Menurutnya suatu peristiwa dapat menghasilkan nilai efisiensi 

(allocatively efficient) apabila dapat membuat para pihak di dalamnya menjadi 

lebih baik atau paling tidak, tidak ada satu pihak yang menjadi sengsara. 

Allocative efficient dibangun menjadi 2 (dua) konsep, yaitu: superiority dan 

optimality. 

a. Pareto superiority adalah suatu keadaan ekonomi yang pertukarannya 

dapat dilakukan untuk membawa keuntungan kepada seseorang dan tidak 

merugikan seorangpun. “An economic situation in which an exchange can 

be made that benefits someone and injures no one” 

b. Pareto optimally, yaitu suatu keadaan ekonomi yang tidak membuat 

seorang pun menjadi lebih baik tanpa merugikan atau menjadikan 

seseorang lebih buruk. “When such exchange can no longer be made, the 

situation becomes one of Pareto optimally. Pareto optimally: an economic 
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situation in which no person can be made better off without making 

someone else worse off”. 

e. Konsep Utilitas (Utility) 

      Bagi kebanyakan pelaku ekonom, utilitas merefleksikan kemanfaatan dan 

faedah terhadap barang ekonomi. Jika seseorang percaya bahwa tindakannya itu 

secara sukses efisien, maka pada saat yang sama ia menyimpulkan hasilnya adalah 

memuaskan. Hasil yang memuaskan ini menandakan efektivitas dibalik 

tindakannya. Hasil yang memuaskan seperti ini juga mencerminkan kepuasan 

manusia atas tercapainya tujuan yang juga memiliki sifat moneter dan/atau non 

moneter. 

      Konsep utilitas di dalam Hukum dan Ekonomi digunakan dalam arti yang 

cukup berbeda, khususnya pengertiannya di dalam ilmu ekonomi dan ajaran 

utilitarian. Bagi kebanyakan ekonom, utilitas pada umumnya digunakan untuk 

membedakan biaya tidak pasti dari sesuatu yang pasti. Utilitas juga biasanya 

disebut sebagai utilitas yang diharapkan (expected utility) yang menghasilkan 

analisis risiko, sementara utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf 

utilitarianisme adalah kebahagiaan. 

      Dalam Hukum dan Ekonomi, utilitas di dalam penjabaran Analisis Ke-

ekonomian Tentang Hukum secara sempit diartikan sebagai daya guna atau fungsi 

untuk mencari kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang menghasilkan 

atau memberikan keuntungan, bahkan secara luas dapat diartikan kesejahteraan. 

Keanekaragaman definisi dari berbagai perspektif ilmu memiliki elemen yang 

sama, yaitu sebagai usaha manusia meningkatkan keuntungan demi kesejahteraan 

yang memuaskan dirinya sendiri. 

f. Konsep Permainan (Game) 

      Dalam rangka mengambil keputusan, hadir teori permainan yang pada 

dasarnya adalah studi tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi dimana 

tindakannya itu dapat mempengaruhi reaksi orang lain. Situasi ini selayaknya 

seperti sebuah permainan dimana permainan memerlukan strategi. Teori 

permainan ini memiliki aplikasi yang jauh lebih luas, beberapa ahli ekonomi 

mengatakan menjadi teori koordinasi.  

      Wessels menjelaskan bahwa teori permainan memperpanjang alat analisis 

ekonomi pada setiap situasi dimana manusia harus mengkoordinasikan tindakan 

mereka dengan satu sama lain, baik dalam keluarga, di tempat kerja, dalam 

kelompok sosial, maupun dalam hubungan suatu negara dengan negara-negara 

lain. Ada dua kerangka pemikiran penting di dalam teori permainan, yaitu: 

Pertama:   penekanan terhadap rasionalitas manusia dalam menyusun strateginya 

yang terdiri atas pilihan-pilihan, sehingga rasionalitas semacam ini 

dikategorikan sebagai preferensi manusia yang tertata dengan baik; 

Kedua  :  ia menghubungkan kausalitas dari strategi-strategi tersebut, sehingga 

menimbulkan reaksi, dampak dan akibat kepada orang lain. 

g. Konsep Biaya Transaksi (Transaction Cost) 

      Segala pertimbangan biaya-biaya juga dicermati manusia. Biaya seperti ini 

dikenal dengan istilah biaya transaksi (transaction cost). Umumnya biaya 
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transaksi adalah segala biaya yang dikeluarkan karena adanya faktor eksternalitas 

dalam berinteraksi atau bertindak; dalam hal ini untuk mengambil keputusan. Kata 

biaya memiliki keleluasaan arti sebagai: pengeluaraan moneter dan/atau moneter, 

dampak risiko, kekurangan, kelemahan. Keputusan yang diambil dengan segala 

pertimbangan-pertimbangan tadi merupakan sebuah strategi. 

D. Kesimpulan 

       Masih banyak konsep-konsep ilmu ekonomi yang mempelajari dan 

menjelaskan perilaku manusia selain diuraikan di atas. Dalam keterkaitan dengan 

pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam disiplin Hukum dan Ekonomi 

konseptualisasi ini dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 

a. Dalam ruang lingkup ekonomi sendiri menunjukkan bahwa keberadaan 

manusia sebagai individu dan interaksi sosialnya secara kolektif adalah sangat 

kompleks. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa kompleksitas hukum 

(ternyata) tidak selalu terletak pada hukum itu sendiri. Hukum yang pada 

dasarnya sebagai enterprise yang mengatur perilaku manusia, mau tidak mau 

menyesuaikan diri kepada subjeknya. Dengan berbagai macam keinginan dan 

kebutuhannya, hukum dituntut mampu memenuhi kepuasan manusia. Jika 

hukum ingin menjadi milik masyarakat, maka hukum sewajarnya menampung 

berbagai preferensi manusia. 

b. Pendekatan ekonom dapat dilakukan pada suatu pertimbangan ekonomi. 

Beberapa pertimbangan ekonomi timbul secara alami, misalnya: pencapaian 

kepuasan, pertimbangan untung-rugi, pertimbangan efisiensi dan efektivitas, 

dsb. 

c. Konsep-konsep fundamental sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dilihat, 

ditelaah dan dicermati secara parsial, tetapi saling terhubung erat dengan 

konsep lain. Misalnya, dalam menanyakan efektivitas tanpa melihat efisiensi 

dan konsep-konsep dasar lainnya tidak dapat menjawab secara jelas makna 

efektif itu sendiri. Efektif bagi seseorang belum tentu sama efektifnya dengan 

orang lain, hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki pertimbangan 

ekonomi yang berbeda-beda dan adanya eksternalitas yang berbeda pula. 

d. Dengan mengetahui konsep-konsep fundamental tersebut, dapat membantu 

melihat kinerja hukum dengan mempertanyakan: 

1. Bagaimana rasionalitas mempengaruhi perilaku masyarakat dalam situasi 

hukum ? dan; 

2. Bagaimana efek (dampak dan akibat) hukum terhadap perilaku manusia 

secara kolektif ?  

e. Dari perspektif Hukum dan Ekonomi, hukum baik dalam konteksnya sebagai 

peraturan tertulis dan/atau tidak tertulis melihat esensi hukum tidak terletak 

pada isi, tetapi bagaimana hukum itu membentuk premis struktural untuk 

terjadinya proses self-regulation. Dalam hal ini hukum menetapkan keputusan 

(secara sempit berupa hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dengan segala 

insentif dan sanksi) dan mengatur pengaturan keputusan ini pada saat sekarang 

dan dimasa yang akan datang. 
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