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DOKUMEN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2019

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Pasal 113
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Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

EV

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
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Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

PU

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Buku ini merupakan Dokumen Pembangunan
Hukum Nasional (DPHN), yang menyajikan
kajian awal Grand Desain Pembangunan
Hukum Nasional sepuluh tahun ke depan.
Dokumen ini diharapkan dapat menjadi
acuan bagi arah pembangunan hukum yang
bersumber pada Pancasila dan berdasar pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Grand Desain
Pembangunan Hukum Nasional ini selain memuat visi, misi, strategi dan
arah kebijakan pembangunan hukum nasional, juga memuat evaluasi
pelaksanaan pembangunan hukum yang menjelaskan berbagai
permasalahannya.
Grand desain Pembangunan Hukum Nasional ini mengacu pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025). Namun,
karena perspektif pembangunan hukum yang dikonstruksikan dalam
dokumen ini untuk proyeksi sepuluh tahun ke depan, maka grand desain
ini sebenarnya juga untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan
masyarakat ke depan pasca RPJPN 2005-2025. Terkait dengan
pembanguan hukum, RPJPN 2005-2025 telah menyebutkan bahwa
pembangunan hukum dilakukan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari
materi hukum, struktur hukum, penegakan hukum, dan peningkatan
kesadaran hukum masyarakat. Kemudian, dalam rangka proyeksi
pembangunan hukum sepuluh tahun ke depan, maka persoalan sistem
informasi dan komunikasi hukum, juga menjadi pokok bahasan dokumen
ini.
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Sebagai proyeksi arah pembangunan hukum nasional, maka dalam
melakukan pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui pembaruan
hukum, perlu tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang
berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum, serta penegakan hukum dan HAM.
Pembangunan hukum nasional haruslah berpijak pada nilai-nilai yang
berasal dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu, landasan
terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi
pembentukan hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang
mengandung lima sila atau nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap
sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural.
Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional,
sekaligus basis ideal (spiritual) untuk menentukan suatu norma hukum.
Pembangunan hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu,
bertahap dan berkelanjutan.
Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri
sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang
lainnya dan memerlukan penyelarasan dengan garis-garis besar gagasan
dalam UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang adalah
bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem
hukum nasional. Pembangunan hukum harus harmonis dengan tuntutan
global seperti saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai
kebangsaan Indonesia. Politik hukum yang demikian akan menjadikan
Indonesia sebagai negara yang bukan saja maju, adil, dan makmur tetapi
juga mandiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan bangsa sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan
yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk
memperbarui masyarakat (social engineering). Namun, perekayasaan
sosial perlu didukung kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | vi
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di masyarakat (living law) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam
menyikapi pembaruan yang akan dilakukan.
Beberapa persoalan pembangunan hukum yang harus terus
diperbaiki di antaranya masalah beberapa substansi hukum positif yang
belum harmonis, dan pembentukan hukum positif yang ada terkesan
hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh
kepentingan masyarakat luas. Selain itu, lemahnya law enforcement juga
ikut memberi andil buruknya tampilan hukum di tengah masyarakat.
Untuk itu maka diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan
pembangunan hukum melalui sebuah perencanaan yang matang dalam
sebuah design pembangunan yang komprehensif, sehingga
pembangunan hukum nasional yang diharapkan dapat terwujud.
Penyusunan Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional telah
memperhatikan berbagai masukan dari para pakar hukum dalam proses
diskusi, baik yang dilakukan secara terfokus (FGD) maupun melalui
seminar. Hal ini diperlukan agar grand design yang disusun menjadi lebih
akurat serta memiliki landasan teoritik akademik yang memadai sehingga
pembangunan hukum nasional berlandasakan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
telah memiliki portal untuk menjaring masukan, penilaian, dan kritik
publik terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis
dan dievaluasi oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Masukan
publik ini sangat berharga bagi kami untuk mendeteksi persoalanpersoalan implementasi aturan tersebut di lapangan. Melalui portal ini
juga, jangkauan masyarakat yang dapat didengar dalam rangka analisis
peraturan perundang-undangan dapat semakin luas dan menjamin setiap
elemen masyarakat untuk didengar suaranya oleh pemerintah.
Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam kelompok kerja penyusunan DPHN ini yaitu: Prof. Dr. Ade
Saptomo, S.H., M.H. selaku Ketua Pokja, Apri Listiyanto, S.H. selaku
Sekretaris Pokja dan para anggota Pokja yang terdiri dari Awaludin
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Marwan, S.H., M.H., Ph.D; Prahesti Pandanwangi, S.H., M.H., CN; Aisyah
Lailiyah, S.H., M.H.; Sukesti Iriani, S.H., M.H.; Erna Priliasari, S.H., M.H.;
Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.; Dwi Agustine K, S.H., M.H.; Nunuk
Febriananingsih, S.H., M.H.; Ade Irawan Taufik, S.H.; dan Deasy Kamila,
S.H. di bawah tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
yang dipimpin oleh Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. yang telah berperan
aktif dan bertanggung jawab dalam Penyusunan DPHN ini. Kemudian
terhadap Para Narasumber yang telah menyampaikan gagasan pemikiran
dalam FGD Penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum yang
diselenggarakan BPHN, yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H.; Prof.
Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,
M.Hum.; Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Ahmad. M.
Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.; Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.; Prof.
Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS.; Prof. Dr. Jacobus Ronald Mawuntu,
S.H., M.H.; Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum; Dr. Bayu Dwi Anggono,
S.H., M.H.; Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.; Dr. Muhammad
Amirulloh, S.H., M.H.; dan Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Serta Ucapan
terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan dari
Kementerian, LPNK, LPNS, Perguruan Tinggi, serta semua elemen
masyarakat sipil yang terlibat dalam penyusunan DPHN ini. Semoga buku
ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional.
Jakarta,
Desember 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM,

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,CN.
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“Every effect must have its cause. The past is the cause of the
present and the present will be the cause of the future. All these
are links in the endless chain stretching from the finite to the
infinite”
(Abraham Lincoln)
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“Perjuangan belum berakhir. Kita semua masih mengemban tugas
sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas
dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang”
(Joko Widodo
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

LATAR BELAKANG

Esensi pembangunan menurut Rist merupakan transformasi dan destruksi umum atas
lingkungan alam dan hubungan sosial untuk meningkatkan produksi komoditas (barang dan jasa)
dalam rangka memenuhi permintaan melalui mekanisme Pasar. Norman Long menyatakan
bahwa modernisasi menggambarkan pembangunan sebagai sebuah pergerakan maju menuju
bentuk-bentuk masyarakat modern yang lebih kompleks dan menyatu secara teknologi. Pada
tahun 1990-an banyak muncul pandangan alternatif sebagai kritik atas modernitas baik secara
intelektual maupun secara kultural yang kemudian dikenal era postmodernisme. Era ini ditandai
dengan beragam pandangan yang menolak teori-teori narasi besar (grand narative). Perubahan
ini mempengaruhi bagaimana mengkonseptualisasi pembangunan yang lebih menekankan
strategi ketimbang teoritis. Tidak ada penjelasan tunggal soal pembangunan sehingga praktek
pembangunan semakin eklektik. Lihat lebih jauh dalam Imam Subkhan, “GBHN dan Perubahan
Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Aspirasi Vol. 5 No. 2 Desember (2014), hlm. 132-134.
Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun
wilayah teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia”, harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan
bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu maka Pancasila harus dimasukkan sebagai landasan
politik hukum agar hukum menjadi determinan terhadap politik. Lebih jauh mengenai hal ini lihat
Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.
70.

PU

1

SA
N

EV

BP

H

N

Buku ini merupakan format awal dari keinginan besar mewujudkan
sebuah Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dikatakan awal
karena masih akan dilanjutkan di dalam penyusunan Grand Design tahun
yang akan datang, guna mengelaborasi seluruh perkembangan globalisasi
dan kehidupan sosial yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia.
Kontekstualitas pembangunan hukum tentu tidak terlepas dari
pembangunan di bidang-bidang yang lain, karena pembangunan hukum
merupakan bagian dari (parts of) pembangunan sebuah bangsa.1
Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda
pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang
berkelanjutan.2
Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk
hukum dalam arti hukum positif yang identik dengan peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi juga hukum dalam arti yang luas, yang
menunjukkan sebuah sistem, yang meliputi unsur-unsur pembangunan

2

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 1

PU

SA
N

EV

BP

H

N

materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum
serta kesadaran hukum masyarakat.3 Unsur-unsur tersebut saling
mempengaruhi dan hukum juga harus dibangun secara simultan, sinkron
dan terpadu.
Perjalanan panjang pembangunan bangsa Indonesia berangkat dari
sebuah perencanaan yang dilakukan secara terukur, komprehensif dan
menyeluruh. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proyeksi
yang digunakan dalam menyusun agenda-agenda pembangunan yang
dilakukan melalui berbagai program kegiatan dan dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia, pola perencanaan pembangunan
mengalami berbagai perubahan, yang acapkali beranjak dan
menyesuaikan dengan dinamika politik serta kehidupan sosial
masyarakat. Dengan perencanaan pembangunan hukum yang matang,
grand design bisa disusun untuk memfokuskan pada tujuan sosial yang
diharapkan.
Di awal kemerdekaan, perencanaan pembangunan difokuskan pada
persoalan nasionalisasi aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh
penjajah, melalui sebuah Badan Perancang Ekonomi yang dibentuk oleh
Menteri Kemakmuran pada tahun 1947, namun perencanaan ini tidak
berjalan seperti yang diharapkan karena pada saat itu masih terdapat
agresi dan pemberontakan dari beberapa daerah.
Masih pada masa orde lama, Badan di atas kemudian digantikan
perannya dengan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai oleh
Muhammad Hatta pada tahun 1948, dan juga pada saat itu Pemerintah
membentuk “Plan Produksi Tiga Tahun RI” yang disusun oleh Menteri
Urusan Bahan Makanan yang pada saat itu akhirnya juga mengalami
kemandekan. Masa perencanaan pembangunan memasuki babak baru
setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimana dibentuk Dewan
3

Bandingkan dengan Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa sistem hukum
sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur
hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Lebih jauh lihat Lawrence M.
Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), Penerjemah
oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm.7.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 2

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Perancang Nasional (Depernas) yang kemudian pada tahun 1963 diubah
menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan
Dokumen GBHN sendiri pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno
melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar daripada
Haluan Negara.
Dalam Pasal 1 Perpres tersebut dinyatakan bahwa “Sebelum Majelis
Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik
Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar
daripada haluan negara”. Perpres ini kemudian diperkuat lagi melalui Tap
MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 tentang “Manifesto
Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan
Negara”. Sebagai rincian dari ketetapan ini kemudian Dewan Perancang
Nasional (Depernas) membuat Rancangan Pembangunan Nasional
Semesta Berencana Delapan Tahun 1961 – 1969.
Rancangan ini kemudian diterima dan ditetapkan oleh MPRS sebagai
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana
Tahapan Pertama 1961-1969 melalui Tap MPRS No. II/MPRS/1960
tanggal 3 Desember 1960. Dokumen GBHN yang terakhir dihasilkan pada
era demokrasi terpimpin ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No.
IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan
Negara dan Haluan Pembangunan.
Pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto merubah pula
strategi rencana pembangunan, melalui Instruksi Presidium Kabinet No
15/EK/IN/1967 telah menugaskan Bappenas untuk membuat rencana
pemulihan ekonomi. Bappenas kemudian menghasilkan dokumen yang
dinamakan Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I), untuk kurun
waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 1973. Era Repelita telah
berlangsung sampai dengan Repelita ke VI yang berakhir pada tahun
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1998. Proses perencanaan pada era Repelita selalu didasarkan kepada
GBHN4 yang dihasilkan oleh MPR yang bersidang lima tahun sekali.5
Runtuhnya orde baru yang kemudian digantikan dengan era
reformasi telah menggantikan Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN
dengan Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara. Pokok-Pokok reformasi di atas berbeda
dengan GBHN yang biasanya ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu
panjang dan dibuat hanya untuk masa transisi yang hanya berlaku untuk
kurun waktu sampai terselenggaranya Sidang Umum MPR hasil pemilihan
umum 1999.
MPR RI hasil Pemilu 1999 masih menghasilkan dokumen GBHN yang
merupakan GBHN penghabisan dalam sejarah di Republik ini melalui Tap
MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun
1999 – 2004. Meskipun sama-sama bernama GBHN muatan yang
terkandung di dalam GBHN zaman Orde Baru dengan era Reformasi
mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada zaman Order Baru
GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional,
sementara GBHN era Reformasi merupakan haluan penyelenggaraan
negara. Landasan Pancasila dan UUD 1945 juga tidak dicantumkan secara
eksplisit lagi seperti pada GBHN pada masa Orde Baru. Pada tahun 2004,
untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia tidak lagi mengacu pada
GBHN. Sebagai gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

4

5

Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN. Enam
Tap MPR tersebut, yaitu: (i) Tap MPR No. IV/MPR/1973; (ii) Tap MPR No. II/MPR/ 1978; (iii) Tap
MPR No. IV/MPR/1983; (iv) Tap MPR No. II/MPR/1988; (v) Tap MPR No. II/MPR/1993; dan
terakhir (vi) Tap MPR No. II/MPR/1998.
Bratakusumah dan Deddy Supriady, “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional”, (makalah tidak diterbitkan) (2003) dalam Imam Subkhan,
loc cit, hlm. 134-136.
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Saat ini, dokumen yang menggantikan GBHN adalah dokumen
Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya
disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.
Dokumen ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus
menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai
dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama
sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya
di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen ini kemudian
diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 6
Perjalanan panjang sejarah perencanaan pembangunan di atas
menunjukan bahwa tidak statisnya pola perencanaan yang dibangun, hal
tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kehidupan sosial
yang terjadi di tengah bangsa Indonesia. Namun, yang dapat dijadikan
catatan adalah visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan pada
awal perencanaan untuk kemudian dilaksanakan untuk jangka waktu
yang tidak sebentar.
Grand Design Pembangunan Hukum Nasional merupakan dokumen
yang berisi prediksi arah pembangunan hukum ke depan yang diharapkan
sebagai salah satu perencanaan bagi arah pembangunan hukum untuk
terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan
6

Muhtamar, Syafruddin, Abdul Razak, M. Yunus Wahid. 2012. Relevansi Perencanaan
Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan
Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN). Makasar: Program Pascasarjana UNHAS dalam
Imam Subkhan, loc cit, hlm. 137-140.
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Lihat Bab II Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm 2-1
Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik
dan hukum yang mantap.
Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu,
gender, maupun wilayah.
Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025, disebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin
terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum
dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran
dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan
kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui
pembaruan 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, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum
yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka
penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan
nasional yang makin lancar. Lebih jauh lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, hlm. 35.
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berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam Grand Design Pembangunan
Hukum Nasional tergambar visi, misi, permasalahan, tantangan, agenda
dan strategi pembangunan hukum nasional yang menjadi proyeksi
rencana pembangunan di bidang hukum.
Jika dilihat saat ini, pembangunan hukum nasional mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
dengan visi7 menciptakan Indonesia Mandiri,8 Maju,9 Adil10 dan Makmur11
yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini pada dasarnya merupakan visi
dalam RPJPN 2005-2025 yang tertuang dalam setiap RPJMN. Terkait
dengan pembanguan hukum, RPJPN 2005-2025 telah menyebutkan
bahwa pembangunan hukum dilakukan sebagai sebuah sistem yang
terdiri dari materi hukum, struktur hukum, penegakan hukum, dan
peningkatan kesadaran hukum masyarakat.12
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Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 20152019 yang perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1)
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga; (2) membuat Pemerintah
selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan; (4) membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
(5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6)
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan
revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia.13
Sebagai proyeksi arah pembangunan hukum nasional, maka dalam
melakukan pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui pembaruan
hukum, perlu tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang
berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum, serta penegakan hukum dan HAM.
Pembangunan hukum nasional haruslah berpijak pada nilai-nilai
yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu, landasan
terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi
pembentukan hukum nasional tidak lain adalah Pancasila yang
mengandung lima sila atau nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap
sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural.
Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional,
sekaligus basis ideal (spiritual) untuk menentukan suatu norma hukum.14
13

14

Lihat Bab VII Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm 7-13 s.d. 7-17.
Disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional dalam Pembukaan Focus Group Discussion ”Evaluasi Hukum dan Proyeksi
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Pembangunan hukum pun harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu,
bertahap dan berkelanjutan. Grand design yang akan dirumuskan kali ini
pun berpegang pada pendalaman cita hukum tertulis maupun tidak
tertulis, holistik dan berkelanjutan.
Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri
sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang
lainnya dan memerlukan penyelarasan dengan garis-garis besar gagasan
dalam UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang merupakan
bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem
hukum nasional. Pembangunan hukum harus harmonis dengan tuntutan
global seperti saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai
kebangsaan Indonesia. Politik hukum yang demikian akan menjadikan
Indonesia sebagai negara yang bukan saja maju, adil dan makmur tetapi
juga mandiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang
sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan
yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk
memperbarui masyarakat (social engineering). Namun, perekayasaan
sosial perlu didukung kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup
di masyarakat (living law) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam
menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. Pada akhirnya untuk
melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum yang merupakan
suatu sistem, diperlukan perencanaan15 sebagai proyeksi pembangunan
ke depan sebagaimana digambarkan berikut ini:

15

Pembangunan Hukum Nasional” yang dilaksanakan di Badan Pembinaan Hukum Nasional
tanggal 9 November 2016.
Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan
bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu persiapan
(preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian. Perencanaan meliputi hal-hal yang akan
dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pada pasal 1 angka 1, perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan unsur manajemen yang sangat penting
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Gambar 1

dalam mengelola organisasi. George R Terry merumuskan elemen-elemen manajemen adalah;
planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan
controlling (pengendalian/pengawasan). Lebih jauh mengenai hal ini lihat Maringan Masri
Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.
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Keterangan Gambar:
1) Grand design pembangunan hukum nasional dibangun di atas
fondasi utama (landasan idiil), yaitu Pancasila yang merupakan
grundnorm sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah
sumber dari semua sumber hukum. Artinya semua usaha
pembangunan hukum nasional harus berdasarkan Pancasila.
2) Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki landasan
konstitusional, yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan dalam
pembukaannya tertuang tujuan negara dan penegasan Pancasila
sebagai dasar negara.
3) Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut dilakukan secara
bertahap dengan menentukan skala prioritas, melalui perencanaan
pembangunan hukum yang kemudian dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
4) RPJPN dan RPJMN menyebut secara tegas visi pembangunan
hukum, yaitu: mandiri, maju, adil dan makmur.
5) Pembangunan hukum nasional dilaksanakan dalam empat sektor,
yakni sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan
Infrastruktur (Ekuindagtur), sektor Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup (SDA-LH), sektor Sosial Budaya (Sosbud), dan
sektor Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan
(Polhukampem).
6) Masing-masing sektor ditentukan prioritas untuk segera dibenahi
setiap tahunnya yang mengacu pada dokumen RPJMN.
7) Sebagai sebuah sistem, pembangunan hukum di semua sektor
harus memperhatikan subsistem materi hukum, struktur hukum,
penegakan hukum, dan budaya hukum.
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Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh
Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh
Mahkamah Agung. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama
maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review
karena memang saat itu mekanisme untuk itu belum ada.
Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat kepada parlemen (DPR) yang
dianggap sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak saja
terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Hal ini diakui oleh John Neisbitt yang
menyatakan bahwa ”Politikus dan aktivitas politik di seluruh dunia sedang diperiksa dengan teliti,
dan di mana respek untuk standar kesusilaan dan tingkah laku etis didapat masih kurang, publik
pun menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang ini lihat John Naisbitt,
Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan
Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 160.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara korupsi yang tidak terselesaikan serta lambannya
penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu tulisan tentang rendahnya mentalitas
aparat ini bisa dibaca dalam Aloys Budi Purnomo, ”Uji Nyali” Memberantas Korupsi, yang dimuat
di Kompas, 23 Februari 2005. Sedangkan Hartojo Wignjowijoto menyoroti korupsi di Indonesia
dengan menyebutnya sebagai ”industri korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen politik para
elit politik untuk bukan saja mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk merebut
kekuasaan. Lebih jauh tentang ini lihat Musni Umar (ed), Korupsi: Musuh Bersama, (Jakarta:
Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hlm. 104.
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Harapan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang
sayangnya hingga saat ini menunjukan kondisi hukum yang masih perlu
lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Ada berbagai ragam faktor yang
menyebabkan kondisi hukum yang demikian ini. Di antaranya adalah
substansi hukum positif yang ada masih belum harmonis,16 dan
pembentukan hukum positif yang ada terkesan hanya didasarkan pada
pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat
luas.17 Selain itu, lemahnya law enforcement juga ikut memberi andil
buruknya tampilan hukum di tengah masyarakat.18 Untuk itu, maka
diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan pembangunan hukum
melalui sebuah perencanaan yang matang dalam sebuah desain
pembangunan yang komprehensif, sehingga pembangunan hukum
nasional yang diharapkan dapat terwujud.
Dalam rangka pembangunan hukum nasional diperlukan adanya
suatu grand design yang jelas dan komprehensif, yang menjadi pedoman
bagi seluruh stakeholders, yang mencakup seluruh unsur dari mulai
perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. Grand
design ini menjadi titik fokus dan tujuan seluruh stakeholder
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KONDISI SAAT INI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
HUKUM
Indonesia telah memasuki usia 74 tahun kemerdekaannya, sebagai
sebuah negara hukum yang berdaulat tentu dengan usia kemerdekaan
tersebut seharusnya mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju
cita hukum yang dikehendaki melalui tahapan-tahapan yang telah
tersusun secara terencana dan sistematis. Oleh sebab itu, di dalam
melakukan evaluasi tentu perlu melihat cita hukum yang dikehendaki baik
yang tertuang dalam GBHN maupun yang terdapat dalam RPJPN sebagai
sebuah perjalanan pembangunan bangsa Indonesia.
Pada masa pemberlakuan GBHN dapat dijumpai ketentuanketentuan tentang politik hukum yang secara terus-menerus dianut
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pembangunan hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan
hukum secara utuh. Grand design dapat diawali dengan pemikiran paling
mendasar, yaitu pembangunan hukum harus mencakup asas, norma,
institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan
budaya hukum; dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu
mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik;
konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi;
pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya
tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka
negara kesejahteraan; dan Grand design dilakukan per-sektor hukum.
Grand Design yang tersaji saat ini hanya merupakan pijakan awal di
dalam menyusun grand design yang komprehensif, sehingga ke depan
masih dibutuhkan lanjutan kembali dalam penyusunan grand design ini.
Proses penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional telah
memperhatikan berbagai masukan dari para pakar hukum dalam proses
diskusi, baik yang dilakukan secara terfokus (FGD) maupun melalui
seminar. Hal ini diperlukan agar grand design yang disusun menjadi lebih
akurat serta memiliki landasan teoritik akademik yang memadai sehingga
pembangunan hukum nasional berlandasakan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.
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dalam usaha pembangunan hukum di negara Indonesia, mengenai apa
dan bagaimana hukum nasional yang akan datang, garis-garis pokoknya
sudah dijabarkan dalam GBHN.19 Terdapat tiga aspek politik hukum yang
termuat dalam GBHN. Pertama, dalam GBHN disebutkan bahwa
pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia
didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut
mengandung makna, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus
disusun sedemikian rupa sehingga ia bernapaskan pandangan hidup
bangsa, Pancasila dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
konstitusi. Usaha mewujudkan Pancasila dalam perangkat hukum
nasional secara konkret dan operasional, bukan pekerjaan yang mudah.
Hingga saat ini belum pernah dikemukakan kata akhir tentang bagaimana
pengejawantahan atau konkretisasi dari Pancasila dalam tata hukum
nasional yang akan datang. Tampaknya tidak berlebihan untuk
mengatakan, kata Radhie, bahwa penjabaran Pancasila dalam batang
tubuh tata hukum nasional merupakan suatu tantangan terhadap
kemampuan para ahli hukum.20
Aspek kedua dari politik hukum yang dinyatakan dalam GBHN ialah
bahwa hukum Indonesia harus dikodifikasikan. Dalam melaksanakan
tugas kodifikasi hukum dianut prinsip kodifikasi terbuka dan kodifikasi
parsial. Dengan prinsip kodifikasi terbuka dimaksudkan bahwa
dimungkinkan di luar kitab undang-undang terdapat aturan-aturan yang
berdiri sendiri. Sedangkan prinsip kodifikasi parsial ialah bahwa dalam
melaksanakan kodifikasi suatu cabang hukum pokok, kodifikasi tersebut
dilakukan mengenai bagian-bagian tertentu saja. Selain itu politik hukum
nasional juga menganut paham tertulis. Hal ini berarti bahwa tata hukum
nasional Indonesia akan berwujud aturan-aturan hukum yang dibentuk
oleh pembuat undang-undang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
termuat dalam konstitusi.21
Aspek ketiga dari politik hukum ialah keinginan pihak penguasa
negara agar berlakunya satu kesatuan hukum bagi seluruh warga negara.

19

(Radhie, 1987: 12)
Ibid. hlm 12
21
Ibid. hlm 17
20
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Politik unifikasi hukum ini, yang sangat erat hubungannya dengan
masalah kodifikasi, memang sudah seharusnya dianut oleh suatu negara
yang hidup di zaman modern. Paham hukum modern tampaknya
menginginkan suatu kesederhanaan sistem dalam hukum, karena
keanekaragaman hukum bagi warga negara dari suatu negara yang sama
mungkin akan mudah menimbulkan konflik-kontlik politik dan sosial
dalam masyarakat. Lagi pula pluralisme hukum di suatu negara akan
sangat menyukarkan penyelesaian masalah-masalah hukum yang timbul
dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat.22
Hal mendasar dari uraian atas politik hukum yang tercermin dalam
GBHN di atas adalah apakah Indonesia sudah mencapai apa yang
dikehendaki dalam GBHN di atas? Yang notabene pada saat ini GBHN
tidak lagi digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Pertanyaan tersebut relevan manakala akan dilakukan pembahasan
terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan hukum yang lalu dan upaya
dalam menyusun strategi pembangunan hukum ke depan.
Selain GBHN, tentu perlu dilihat juga dalam RPJPN 2005 – 2025
sebagai pengganti GBHN, dimana dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, disebutkan bahwa pembangunan hukum
diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang
mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk
aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan
masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi
dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan
masyarakat yang adil dan demokratis.23 Kembali yang menjadi
pertanyaan mendasar apakah bangsa Indonesia sudah mencapai tujuan
pembangunan hukum yang dikehendaki dari RPJPN yang telah disusun
sebagai sebuah acuan dalam perencanaan pembangunan bangsa
Indonesia?

22
23

Ibid. hlm 17-18
Lebih jauh lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
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Pembangunan hukum melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kini sudah berusia 42
tahun, tepatnya sejak tahun 1977.24 Pemikiran mengenai
perencanaan pembangunan hukum nasional sebenarnya mulai
ditelurkan saat simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan di Daerah Istimewa Aceh tahun
1976.25 Dalam simposium yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bekerjasama dengan
Universitas Syah Kuala dan Pemda D.I. Aceh telah digariskan bahwa
suatu pola umum perencanaan peraturan perundang-undangan
sekurang-kurangnya memuat: landasan dan tujuan perencanaan;
penetapan prioritas materi hukum yang akan direncanakan;
penetapan mekanisme proses perencanaan; sarana perencanaan;
dan kegiatan penunjang, seperti penelitian, penyuluhan,
dokumentasi, dan sebagainya.26
Konsep Prolegnas pertama kali disusun pada saat Lokakarya
Penyusunan Prolegnas di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 3-5
Februari 1977. Lokakarya ini juga menyepakati peran BPHN dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan secara berencana dari
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Di dalam bab ini, akan membahas sebagian kondisi hukum yang ada
saat ini, dan dinamika yang melingkupinya, mengapa sebagian? Karena
cakupan aspek hukum yang sedemikian luas dan terkadang saling
berkaitan, sehingga di dalam melakukan evaluasi tidak serta merta dapat
ditarik garis diferensial yang tegas. Oleh sebab itu, beberapa hal di dalam
mendeskripsikan kondisi hukum saat ini kemungkinan masih terdapat
hal-hal yang belum dinarasikan secara lengkap.
Adapun beberapa hal terkait dengan kondisi pembangunan hukum
saat ini antara lain:

24
25
26

Lihat BPHN, Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. iv.
Ibid, hlm. 9.
Muhammad Amirulloh, Kajian Hukum tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Sebagai
Sarana Pembangunan Hukum Yang Demokratis Dan Evaluasi Prolegnas Tahun 2008, (Bandung:
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009), hlm. 1.
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hulu sampai ke hilir berdasarkan tahapan-tahapan yang integratif.
Kegiatan-kegiatan yang diamanatkan kepada BPHN untuk
menunjang Prolegnas ini, yaitu:27 melaksanakan penelitian dan
usaha lain; melaksanakan inventarisasi peraturan perundangundangan; pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan
yang ada mengenai efektivitas dan keserasiannya dengan kebutuhan
yang berkembang di masyarakat; dan penyusunan serta perumusan
naskah rancangan akademis (atau biasa disingkat dengan ‘NA’) dari
rancangan undang-undang (RUU) dan peraturan pelaksananya.
Institusionalisasi Prolegnas dimulai dengan dikeluarkannya
Keputusan Menteri Kehakiman Nomer M-PR.02.08-41 tertanggal 26
Oktober 1983 yang ditujukan kepada semua pimpinan
Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang
bertujuan membentuk Panitia Kerja Tetap Prolegnas. Cikal bakal
institusionalisasi ini sebenarnya berasal dari inventarisasi peraturan
perundang-undangan yang dilakukan oleh BPHN. Berdasarkan
Keputusan Menteri inilah BPHN mulai mengoordinasikan Prolegnas
pada Pelita III, IV, dan V.28
Semenjak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun
1988 maka BPHN berperan dalam perencanaan pembangunan
hukun nasional. BPHN menyusun Rencana Pembangunan Hukum
Jangka Panjang dan Menengah pada GBHN 1993 dan Repelita VI
serta Rencana Legislasi Nasional.29
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka
penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan

27
28
29

BPHN, Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, Op.Cit., hlm. 11.
Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-PR.02.08-41 tertanggal 26 Oktober 1983.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi peran
BPHN dalam bidang Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Melalui Keputusan Presiden
ini Penyusunan daftar Program Legislasi Nasional dilakukan melalui Tim Kerja Antar Departemen
dan didukung oleh Tim Kerja BPHN (Pusat Perencanaan Hukum). Lihat: Tiga Dekade Prolegnas
dan Peran BPHN, Op.cit., hlm. 13
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oleh Departemen Hukum dan HAM30, yang dilaksanakan oleh BPHN,
sedangkan Badan Legislasi (Baleg) DPR bertugas mengoordinasikan
penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR serta penyusunan
Prolegnas antara Pemerintah dan DPR.31
Prolegnas merupakan potret politik hukum Indonesia yang
berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan
dalam periode tertentu, yaitu lima tahun ke depan. Melalui
Prolegnas akan terlihat sasaran politik hukum, apakah yang akan
dibawa menuju terwujudnya good governance, maka baik RUU yang
diajukan oleh Pemerintah maupun RUU yang diajukan oleh DPR,
prioritas pembahasannya di DPR akan berkaitan dengan good
governance, seperti adanya RUU tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang sekaligus mengamanatkan pembentukan
institusi KPK, RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan
sebagainya.
Namun demikian, sasaran politik hukum di sini tidaklah berdiri
sendiri. Sasaran politik hukum nasional dirumuskan untuk mencapai
tujuan Negara seperti yang dimuat di Pembukaan UUD NRI Tahun
1945, yaitu:32 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa; memajukan
kesejahteraan umum; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Sedangkan dalam tataran lebih praktis, sasaran politik hukum
nasional mesti mengacu pada RPJM dan RPJP. Prolegnas tidak hanya
dipahami sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum
namun Prolegnas juga dapat dipahami sebagai isi/materi hukum
(legal substance). Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar RUU
yang akan dibentuk dalam periode tertentu. Dari segi periode

30
31

32

Sekarang Kementerian Hukum dan HAM
Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 8.
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penyusunannya, Prolegnas disusun setiap lima tahun sekali.
Kemudian periode tersebut dipecah lagi per tahunan (annual). 33
Dalam perkembangannya, Prolegnas hingga saat ini juga tidak
terlepas dari berbagai kritik. Kritik terhadap Prolegnas bukan
dialamatkan kepada konsep Prolegnas sendiri, namun lebih
diarahkan pada realisasi RUU dalam Prolegnas yang menjadi
Undang-Undang. Di samping itu, kritik juga bisa dilakukan terhadap
konsistensi antara sasaran politik hukum dengan Prolegnas itu
sendiri.34
Sebagaimana umumnya dikatakan, kelemahan dalam aspek
perencanaan merupakan salah satu faktor yang memberikan
kontribusi cukup besar atas tersendatnya pembangunan hukum di
Indonesia. Dilihat dari rentang 74 tahun eksistensi Negara Republik
Indonesia, semestinya pembangunan hukum yang telah
dilaksanakan mampu membuahkan hasil yang benar-benar dapat
dibanggakan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Kondisi
faktual hukum di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan,
baik dari aspek substansi, aparatur, sarana prasarana maupun
budaya hukumnya. Tuntutan bagi segera terwujudnya supremasi
hukum yang gencar disuarakan oleh banyak kalangan, misalnya,
paling tidak mengindikasikan bahwa pembangunan hukum yang
sudah dilaksanakan hingga saat ini dianggap masih belum mencapai
hasil yang memuaskan, sehingga harus ditingkatkan lagi melalui

33

34

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
Mahfud MD misalnya mengungkapkan bahwa masih sering dijumpai Undang-Undang yang isinya
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Undang-Undang atau bagian dari UndangUndang itu secara vertikal tidak konsisten dengan UUD menunjukkan belum konsistennya
produk peraturan perundang-undangan hasil Prolegnas dengan arah politik hukum nasional.
Lihat: Mahfud MD, ”Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai Judicial
Review”(makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program
Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hotel Sunan, Solo,
20 Februari 2010).
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36

Bandingkan dengan pendapat Maria Farida mengenai berbagai permasalahan di dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat seperti lemahnya koordinasi,
sikap mengutamakan kepentingan sektoral, belum bakunya cara-cara dan metode perencanaan,
penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, hukum positif masih banyak yang
tumpang tindih, tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum. Lihat: Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 2, (Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 2007), hlm. 53-54.
Sebagai contoh pada tahun 2010 DPR hanya mampu mengesahkan 8 Undang-Undang dari 70
Undang-Undang yang ditargetkan, tahun 2011 sebanyak 19 Undang-Undang dari 91 UndangUndang yang ditargetkan, tahun 2012 sebanyak 10 Undang-Undang dari 69 Undang-Undang
yang, tahun 2013 menyelesaikan 11 Undang-Undang dari 75 Undang-Undang yang ditargetkan,
tahun 2014 sebanyak 21 Undang-Undang dari 69 Undang-Undang yang ditargetkan, tahun 2015
sebanyak 3 Undang-Undang dari 39 Undang-Undang yang ditargetkan, dan tahun 2016 sebanyak
6 Undang-Undang dari 50 Undang-Undang yang ditargetkan. Data diolah dari ”Perencanaan
Hukum
Nasional”, http://bphn.go.id/prognas/lembaga/?dept_id=200803291256459&page=info&info=
rpermenkumham&section= rpermenkumham, diakses tanggal 27 Desember 2016.
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suatu rencana yang disusun secara integral, sistematis, terarah dan
berorientasi multisektor.35
Prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum
pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka ini,
perkembangan Prolegnas juga telah membuka peluang pembahasan
RUU diluar Prolegnas yang memang benar-benar penting dan sangat
dibutuhkan oleh Negara. Hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi
proses capaian realisasi RUU Prolegnas itu sendiri secara
kuantitatif.36
Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional
secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan
pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang
menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
(rechtstaats) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 sehingga kebijakan dalam menata sistem hukum
nasional harus diarahkan pada kebijakan yang memperhatikan
pengakuan dan penghormatan terhadap hukum agama dan hukum
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adat, arah kebijakan hukum nasional juga didorong untuk
memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hukum
yang demokratis adalah dengan membentuk peraturan perundangundangan yang disusun melalui instrumen perencanaan
penyusunan undang-undang yang dikenal dengan Prolegnas, yang
pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan proses perencanaan
legislasi nasional sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan
analisis dan evaluasi secara mendalam yang meliputi aspek asasasas, norma, institusi dan implementasinya sehingga sejalan dengan
perencanaan pembangunan hukum nasional yang disusun oleh
Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN dengan
memperhatikan pula perkembangan dinamika dan partisipasi
masyarakat serta lingkungan strategis.
Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme penyusunan
Prolegnas yang mendukung efisiensi dan efektifitas capaian
Prolegnas sesuai dengan kemampuan DPR dan Pemerintah dalam
membahas RUU. Selain itu, harus ada evaluasi secara kualitatif dan
kuantitatif terhadap penyusunan Prolegnas, baik di lingkungan DPR
maupun Pemerintah sehingga akan mendorong pemrakarsa untuk
mengajukan program RUU yang benar-benar urgen secara nasional.

Pembaharuan Hukum Nasional dan Upaya Rekonstruksi Hukum
Kolonial
Perubahan dari masyarakat kolonial ke masyarakat bangsa yang
merdeka menuntut usaha pembaruan dan penyemaian dari
institusi-institusi yang ada dalam masyarakat dengan suasana hidup
merdeka. Di samping penyerasian dalam bidang tata pemerintahan,
tata perekonomian, dan tata kehidupan sosial, diperlukan pula
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penyemaian serta pembaruan dalam bidang hukum. Pembaruan
dalam bidang hukum perlu dilakukan karena hukum yang pada
akhirnya menentukan bagaimana cara hidup dalam masyarakat
bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu.37
Terkait dengan pembangunan materi hukum diarahkan untuk
salah satunya melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka
menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial
agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan
masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya
kreativitas. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat
selama 74 tahun, hingga saat ini di Indonesia masih terdapat ratusan
produk Hukum Kolonial Belanda termasuk prinsip-prinsip
hukumnya, sementara di negeri asalnya, produk hukum tersebut
sudah tidak diberlakukan.
Produk hukum kolonial tersebut saat ini dalam proses
pemetaan untuk dipilah dan dipilih, jika masih sesuai dengan
kebutuhan bangsa Indonesia merdeka maka akan ditransformasi
menjadi hukum nasional. Jika sudah tidak sesuai lagi maka segera
dilakukan tindakan hukum pencabutan, sehingga akan memberikan
kejelasan terhadap status dan kedudukan hukumnya. Sebagai
contoh saat ini RUU KUHP akan didorong untuk segera diselesaikan
agar dapat dihasilkan produk hukum nasional yang membanggakan.
Setidaknya terdapat empat alasan untuk melakukan
pembaruan hukum di Indonesia, yang menurut Radhie38 alasan
diperlukan pembaruan hukum adalah:
Alasan pertama yang perlu dikemukakan adalah alasan yang
bersifat psikologis politis. Dikatakannya, bahwa untuk melepaskan
diri dari ikatan masa lampau yang berbau kolonial, maka dalam
rangka menciptakan identitas bangsa yang merdeka acapkali
terdapat hasrat yang kuat untuk mengganti tata hukum yang diwarisi

37
38

(Radhie, 1984:494).
(Radhie, 1975: 53-54),
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dari masa penjajahan dengan suatu tata hukum baru produk
nasional. Hasrat demikian ini menonjol pada setiap bangsa,
terutama pada bangsa-bangsa yang memperoleh kemerdekaannya
kembali melalui perjuangan. Memang agak janggal dirasakan atau
kedengarannya untuk tetap mempertahankan suatu tata hukum dari
masa penjajahan dan menjadikannya suatu tata hukum nasional.
Alasan kedua, yang agaknya lebih rasional, ialah bahwa acapkali
dan dalam banyak hal hukum dari masa lampau tidak cocok dengan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat bangsa yang dilihat dari sudut
pertumbuhannya setelah kemerdekaan telah mengalami banyak
perubahan-perubahan. Dengan berpegang pada pandangan bahwa
hukum adalah refleksi dari keadaan masyarakat pada suatu masa
tertentu, maka akan sukarlah untuk mempertahankan hukum yang
lama untuk suasana kehidupan baru, bilamana dikehendaki bahwa
hukum baru dapat memberikan tanggapan yang tepat kepada
kebutuhan masyarakat pada zaman yang telah berubah.
Alasan ketiga, usaha pembangunan di lapangan hukum menjadi
bertambah mendesak pula berhubung dengan pembangunan
nasional yang dilancarkan dalam berbagai sektor kehidupan bangsa.
Hal ini terutama jelas terlihat di sektor pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi nasional di negara yang sedang
berkembang dewasa ini pada umumnya berarti merombak pola
ekonomi tradisional ke arah perekonomian modern. Dalam
menyelenggarakan program pembangunan perekonomian nasional
ini diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam bidang
hukum, karena hukum yang diciptakan dalam kondisi perekonomian
tradisional atau suasana perekonomian kolonial, biasanya tidak
serasi lagi dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan
perekonomian modern. Keadaan yang tidak up-to-date dari hukum
yang berkaitan dengan lapangan perekonomian biasanya terlihat
dalam lapangan hukum dagang, hukum tanah, hukum tentang
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perusahaan, hukum acara, hukum yang mengatur sistem kredit dan
jaminan, perpajakan, dan lain-lainnya.
Alasan keempat, kecuali aspirasi dan suasana kehidupan yang
telah mengalami perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan
pembangunan nasional yang menuntut penyesuaian-penyesuaian
dalam bidang hukum, kebutuhan-kebutuhan lalu lintas hukum
internasional dalam mana negara yang sedang berkembang turut
terlibat, ikut pula mendorong pembangunan bidang hukum di
negara-negara yang bersangkutan. Hukum yang tidak mutakhir akan
menimbulkan berbagai masalah bagi negara-negara yang sedang
berkembang untuk turut serta dalam menyelenggarakan hubunganhubungan internasional, khususnya dalam hubungan-hubungan
ekonomi dan perdagangan internasional. Empat hal di atas dapat
dipandang sebagai dasar pemikiran dari halnya negara untuk
melakukan usaha pembaruan hukum, dan karena itu, ke arah
pemenuhan hal yang demikianlah usaha pembaruan hukum itu
harus dilakukan.
Dengan demikian, pembentukan peraturan perundangundangan harus dipersepsikan sebagai salah satu upaya
pembaharuan hukum agar mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum
rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkattingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Diharapkan akan
tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang
harus ditunjukkan ke arah peningkatan terwujudnya kesatuan
bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang kemajuan dan
reformasi yang menyeluruh.
Oleh karenanya, perlu persiapan yang matang dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan agar produk hukum
yang dihasilkan dapat memenuhi tiga kualitas: pertama, hukum
harus menciptakan stabilitas dengan mengakomodir atau
menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di lingkungan
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masyarakat. Kedua, menciptakan kepastian, sehingga setiap orang
dapat memperkirakan akibat dari langkah-langkah atau perbuatan
yang diambilnya. Ketiga, hukum harus menciptakan rasa adil dalam
bentuk persamaan di depan hukum, perlakuan yang sama dan
adanya standar yang tertentu.39
Pengarus-utamaan Analisis dan Evaluasi Hukum
Dari 10 negara ASEAN berdasarkan laporan Good Regulatory
Practices (2014), Indonesia masuk dalam urutan yang perlu diberi
injeksi yang luar biasa, agar tidak digolongkan sebagai negara yang
memproduksi hukum dengan kondisi yang masih tumpang tindih,
kurang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian
berusaha. Munculnya kondisi ini karena pembentukan hukum di
Indonesia sarat dengan berbagai kepentingan. Jika melihat proses
legislasi, ternyata hasil akhir, jika terjadi deadlock (jalan buntu, tidak
ada kesepakatan bersama), maka ditempuh jalan lobbying, pun jika
lobbying ternyata tidak menemui hasil, diambillah voting sebagai
jalan keluar yang paling ”ampuh”. Jika sudah berbicara lobbying
apalagi voting, berarti sudah harus berhadapan dengan banyak
faktor dan pengaruh-pengaruh yang membuat prosedur legislasi
dalam ilmu hukum tidak lagi berjalan pada arah yang ”netral” tanpa
intervensi. Sebab praktek-praktek lobbying apalagi voting, sangat
rawan terhadap praktek-praktek money politics dan okhlokrasi. Oleh
sebab itu, tampaknya perlu melihat Malaysia sebagai sebuah negara
yang dahulu berguru dengan Indonesia, saat ini justru menjadi
leader bagi negara ASEAN lainnya karena kemampuan membangun
hukum yang sesuai dengan kebutuhan, bukan kepentingan
tertentu.40 Bahkan para pengusaha menjadi motor penggerak dan

PU

SA
N

EV

BP

H

N

3.

39
40

Nurbaningsih, Ibid
Dalam hal pelaksanaan penyelarasan peraturan di sektor-sektor prioritas, Indonesia disebut
masih tertinggal dari beberapa tetangganya seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan
Vietnam. Lebih jauh lihat:”Ringkasan Eksekutif Kajian OECD Mengenai Reformasi Regulasi
Indonesia”,
(OECD,
September
2012)
http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/executive%20summary%20INDO%20with%20cover
%20for%20Internet.pdf , diakses 5 Desember 2016.
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5)
6)
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43

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
UUD NRI Tahun 1945;
Ketetapan MPR;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Lebih jauh lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Lebih jauh lihat Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprodence of Law and Society, (2006).
Sesungguhnya pendapat tersebut di atas tidaklah sama sekali baru, karena para pemikir dari
aliran sejarah seperti Carl Von Savigny, jauh hari sudah mengatakan tentang adanya kaitan yang
sangat erat antara hukum & masyarakatnya. ”...laws grows with the growth, and strengthens
with the strength of the people and finally dies away as a nation loses its nationality...law is found
not made...” Lebih jauh lihat Wolfgang Friedman, Legal Theory, (London: Stevens and Son
Limited, 1953), dan bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, (Jakarta:
Penerbit Kompas, 2009) hlm.16-17.
Enny Nurbaningsih, keynote speech Seminar Membangun Sistem Regulasi yang koheren antar
Negara ASEAN dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (tanggal 5 Agustus
2015, di BPHN, Jakarta).
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sekaligus penentu kebutuhan hukum sektor bisnis, tanpa melanggar
nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi.41
Mengutip pendapat Tamanaha (2006) ”every legal system stand in a
close relationship to the ideas, aims and purposes of society. Law
reflects the intellectual, social, economic and political climate of its
time”.42 Jika pembangunan hukum Indonesia masih diliputi dengan
berbagai kepentingan kelompok atau partai politik, sangat sulit
untuk mewujudkan mimpi sebagai sebuah Negara Hukum yang
memakmurkan rakyat.43
Selanjutnya, terhadap produk hukum existing sejak Indonesia
merdeka hingga saat ini, akan dilakukan evaluasi secara bertahap
untuk menghilangkan berbagai bentuk hambatan berupa tumpang
tindih, inkonsisten dan multitafsir. Cukup banyak keluhan yang
muncul terkait dengan hukum yang tidak kondusif dalam
mendukung iklim usaha. Dalam era globalisasi hal ini tidak dapat
dibiarkan terus terjadi, proses analisis dan evaluasi terhadap produk
hukum existing ini harus diselesaikan agar negara ini dapat menjadi
destinasi bisnis yang memakmurkan rakyat. Sebagai contoh ketika
Korea Selatan menghadapi kondisi krisis ekonomi yang serupa
dengan Indonesia, dilakukan segera reformasi hukum dan
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Korea Selatan yang terdampak krisis keuangan pada pertengahan tahun 1990-an, mulai
melakukan Reformasi Regulasi dengan cara memangkas kurang lebih 50 persen dari semua
regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ,terutama yang berkaitan dengan penanaman
modal. Oleh karena simplifikasi ini dilakukan secara cepat dan masif, maka beberapa orang pakar
menyebut pendekatan simplifikasi regulasi di Korea Selatan ini sebagai ”Guillotine Approach”.
Lebih jauh lihat: Strategi Nasional Reformasi Regulasi 2015-2025,(Jakarta: Kementerian
PPN/BAPPENAS,2015), hlm.19. Pemerintah Korea Selatan memberikan prioritas tinggi pada
reformasi regulasi di mana pada saat itu, Presiden Kim menginstruksikan pencabutan peraturan
(deregulasi) di seluruh kementerian atau sektor-sektor pembangunan sebesar 50%.Lihat: Tri
Widodo Utomo, ”Belajar Reformasi dari Korea Selatan”, (Jakarta: Media Indonesia, 22 Desember
2010).
Sistem one in one out peraturan merupakan salah satu tujuan JDIHN dalam upaya merevitalisasi
produk hukum untuk menuju national single portal yang berguna untuk mereduksi peraturan
perundang-undangan. Yang juga meruakan bagian dari tugas dan fungsi BPHN untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan hukum nasional melalui pengembangan dokumentasi dan
informasi hukum. Lebih jauh lihat: Enny Nurbaningsih, (Makalah disampaikan dalam acara
Launching Website JDIH Kementerian BUMN yang digelar di Yogyakarta tanggal 25 November
2016).
Benny Riyanto, Kepala BPHN, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Regulasi yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, Tanggal 7 Februari 2018.
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perundang-undangan dengan menggunakan metode guillotine.44
Seluruh produk hukum yang tidak mendukung tuntutan reformasi,
termasuk kebutuhan dunia usaha dipangkas, implikasinya hari ini
dengan mudah mereka menerapkan sistem in and out peraturan.45
Berkaca dari problematika yang ada, salah satu ikhtiar yang
dilakukan adalah melalui penataan regulasi. Upaya penataan
regulasi dilakukan karena saat ini di Indonesia masih dihadapkan
pada permasalahan-permasalahan regulasi antara lain masih terlalu
banyak regulasi (hyper regulation), saling tumpang tindih,
disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif,
dan memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilainilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan Agenda Reformasi Hukum Jilid
II yang diamanatkan Presiden Jokowi dimana salah satunya adalah
Penataan Regulasi.46
Evaluasi hukum ditujukan untuk menilai sejauh mana efektivitas
hukum guna dipertanggung-jawabkan secara sosial, sejauh mana
tujuan yang telah dicapai, serta untuk melihat sejauh mana
kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi hukum
dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama
adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang

45

46
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ditimbulkan oleh suatu hukum atau peraturan perundang-undangan
dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua
adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu hukum
atau peraturan perundang-undangan berdasarkan standar atau
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Konsep Analisis Evaluasi Hukum juga merupakan salah satu
bagian dari ”konsep pengujian” peraturan perundang-undangan
yang selama ini dikenal dalam praktek ketatanegaraan seperti
judicial review, legislative review atau executive review. Istilah
pengujian tersebut dapat lebih dipahami berdasarkan pembagian
tiga hal yaitu objek yang diuji, fase waktu pengujiannya serta subjek
yang melakukan pengujian. Dalam pelaksanaan Analisis Evaluasi
Hukum atau peraturan perundang-undangan, ada tiga hal yang perlu
diperhatikan yaitu:47
1) Analisis dan Evaluasi berusaha untuk memberikan informasi yang
valid tentang kinerja hukum. Evaluasi dalam hal ini berfungsi
untuk menilai dengan menentukan aspek instrumen (cara
pelaksanaan) hukum dan menilai hasil dari penggunaan
instrumen tersebut.
2) Analisis dan Evaluasi berusaha untuk menilai kepastian tujuan
atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini
analisis dan evaluasi hukum memfokuskan diri pada substansi
dari pengaturan itu sendiri. Dasar asumsi yang digunakan adalah
bahwa hukum dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi
masalah tidak terselesaikan.
3) Analisis dan Evaluasi berusaha untuk memberi sumbangan pada
evaluasi hukum lain terutama dari segi metodologi. Artinya,
evaluasi hukum diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi
dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas hukum yang
dievaluasi.

47

Lihat lebih jauh dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun
2019 yang dikeluarkan oleh BPHN,
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Pengaruh Kemajuan Teknologi pada Pembangunan Hukum
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat
pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia
yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan
perilaku masyarakat.48 Perubahan ini semakin menguat dengan
semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu
teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi
informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam
batas-batas ruang dan waktu.49 Hal ini perlu direspon secara positif
termasuk dalam wilayah hukum. Pengelolaan hukum dengan
memanfaatkan
teknolgi
informasi
diharapkan
dapat
memaksimalkan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Secara filosofis hukum bertujuan untuk keadilan; kemanfaatan;
dan untuk memberi kepastian.50 Namun, ketiga tujuan ini masih
berada pada tataran das Sollen di Indonesia, karena dalam
kenyataannya (das Sein) hukum masih tampil mengecewakan ketika
hadir di tengah masyarakat. Bahkan, hukum saat ini berada pada
taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak
efektif, melainkan juga sering menimbulkan masalah baru.51
Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi yang demikian, di
antaranya adalah masih buruknya substansi hukum positif yang
ada.52 Pembentukan hukum positif yang ada terkesan tidak

48

49

50

51

52
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Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era
Global), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11.
Richardus Eko Indrajit, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, Gramedia, 2000), hlm. 12.
Roscue Pond secara lebih konkrit menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah
untuk menjaga ketentraman, keamanan, perdamaian, ketertiban dan persamaan. Lebih jauh
tentang ini lihat Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab,
(Jakarta: Bhratara, 1996), hlm. 35-41
Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1987),
hlm. 234.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh
Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama
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tersistem dan kurang transparan sehingga kurang bisa dikontrol oleh
publik dan tidak responsif.
Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan
kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh rakyat. 53 Produk
hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat
partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi
semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun
kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang
bersumber dari keinginan atau kehendak masyarakat. Artinya,
produk hukum tersebut bukan sekedar kehendak dari penguasa
untuk melegitimasikan kekuasaannya.
Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang
bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system
tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalanpersoalan yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalahmasalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin
pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman
mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturanperaturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya
tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap
pengaruh sosial. Untuk itu, proses pembentukan hukum perlu dibuat
secara lebih terbuka agar nilai-nilai sosial yang ada dalam
masyarakat dapat lebih mudah masuk dan mempengaruhi hukum.
Dengan penggunaan teknologi informasi maka bekerjanya hukum
secara keseluruhan dapat lebih mudah dilaksanakan.
Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan
Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam
masyarakat, yaitu: hukum sebagai pelayan kekuasaan represif
(hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu

53

maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review
karena memang mekanisme untuk itu belum ada.
Bandingkan dengan Nonet dan Selznick, Law & Society in Transition: Toward Responsive Law
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menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum
otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon
terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). Nonet
dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, dan
responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda
tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi
dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik.
Keduanya selanjutnya menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut
sebagai model perkembangan (developmental model).
Hukum responsif berorientasi pada hasil atau tujuan-tujuan
yang akan dicapai. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilainilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam
model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan
terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang
baku dan tidak fleksibel. Dengan pemanfaatan teknologi informasi
dalam proses legislasi mulai dari proses awal (pra-legislasi) maka
nilai-nilai tersirat ini bisa dimasukkan sebagai ruh atau semangat
pasal-pasal yang akan dimasukan dalam suatu undang-undang.
Teknologi informasi mempunyai potensi besar untuk
memperlancar jalan bagi upaya pembaharuan hukum yang
responsif, terutama pada proses legislasi. Namun, belum ada
pedoman ataupun dasar hukum tentang urgensi dimanfaatkannya
teknologi informasi untuk membangun legal sistem ini dalam proses
legislasi.54
Di lingkungan Pemerintahan penggunaan teknologi informasi
(e-Government) mulai didorong dengan dikeluarkannya Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-government adalah respon yang baik
bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan

54

Pedoman dan dasar hukum mengenai prosedur atau proses untuk membuat Rancangan Undang
Undang maupun Rancangan Peraturan Pemerintah saat ini mengacu pada Undang-Undang
Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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pemerintahan. Kebijakan Pemerintah ini semakin diperkuat dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan
dan perintah yang lebih tegas kepada Pemerintah untuk
menyediakan berbagai informasi dengan dukungan teknologi
informasi.
Terdapat beberapa konsep yang lain mengenai e-Government,
misalnya menurut Bank Dunia (World Bank) dan United Nation
Development Programme (UNDB). Bank Dunia (World Bank)
mendefinisikan e-Government sebagai sarana untuk penggunakan
teknologi informasi oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN,
internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk
mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang
terkait dengan pemerintahan.55 Sementara UNDP dalam suatu
kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information
and Communication Technology) oleh pihak pemerintahan. Dalam
tulisan ini, konsep e-Government adalah aplikasi teknologi informasi
yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola
pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dan
komunikasi dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya, dan
lembaga-lembaga lainnya secara online.
Dalam lampiran Instruksi Presiden mengenai Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dipaparkan enam
strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis
e-Government. Strategi tersebut adalah: pertama, mengembangkan
sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau bagi
masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan
kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif
terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan

55

http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm (diakses 27 Desember 2016).
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pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen
dan proses kerja instansi pemerintah. Kedua, menata sistem dan
proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara
holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem
manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi
kemajuan teknologi informasi secara cepat. Ketiga, memanfaatkan
teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai
adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas
pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah.
Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen
dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar
seperti e-billing, e-procurement dan e-reporting yang dapat
dimanfaatkan setiap situs Pemerintah untuk menjamin keamanan
transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah
pengembangan jaringan intra pemerintah. Keempat, meningkatkan
peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi
dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya
partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan
strategis e-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik
tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
Kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik
pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai
dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Keenam, melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan
terukur dalam pengembangan e-Government, dapat dilaksanakan
dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan
dan pemanfaatan.
Dalam proses legislasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat
dilakukan mulai dari tahap pra legislasi hingga pasca legislasi.56 Pada
dasarnya proses pembuatan undang-undang (legislasi) terbagi
menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik

56

Selanjutnya e-government di bidang legislasi ini selanjutnya disebut sebagai e-legislasi.
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penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan
dan penyebarluasan.57

57

Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB II
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Visi pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mendukung
terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Visi pembangunan tersebut
mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk
aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat
yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam
rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan
masyarakat yang adil dan demokratis58.
Di samping itu, pembangunan hukum juga perlu memperhatikan
globalisasi sebagai kondisi inherent dalam kehidupan bangsa
Indonesia ke depan. Oleh karena itu, tatanan hukum harus dilakukan
sedemikian rupa, agar tidak karam di tengah jalan, atau menjadi
bangsa yang tergagap-gagap.
Bangsa Indonesia saat ini sudah menapaki kaki di akhir tahun
Ketiga pembangunan jangka panjang menuju visi Bangsa 20 tahun
yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Untuk
mencapai visi tersebut pembangunan hukum dilaksanakan melalui
pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan
tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya
untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan
hukum dan HAM. Arahan mengenai hal ini sangat jelas dalam RPJMN,
bahwa Pemerintah menghendaki kesiapan Indonesia di segala bidang
secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Kesiapan bidang hukum dilakukan dengan cara mengkaji seluruh
ketentuan hukum agar tidak muncul kembali penyakit inkonsistensi
hukum.
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58

Enny Nurbaningsih,”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta
DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015).
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Dalam proses persiapan ini harus diperhatikan perkembangan
global. Globalisasi dengan segala dimensinya akan banyak
mempengaruhi sistem hukum di setiap negara tidak terkecuali
Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan Herman Bryant Maynard59
bahwa ”To meet the challenges passed by a world that is changing at
an ever- increasing pace. We must become acquainted with the
changes that are occurring”. Globalisasi hukum akan menyebabkan
aturan-aturan negara-negara makin berkembang antara lain
mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang ekonomi
lainnya mendekati negara maju (convergency).60 Pada akhirnya setiap
negara dituntut untuk memiliki produk hukum yang mengatur tentang
hukum-hukum batas kedaulatan negara.
Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik
hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang
dicita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum,
praktisi atau para teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh
perkembangan hukum di negara lain, serta perkembangan hukum
internasional. Dengan kata lain terdapat faktor-faktor di luar
jangkauan bangsa Indonesia yang ikut menentukan politik hukum
masa kini dan di masa yang akan datang.61
Pada masa yang akan datang, bagi bangsa Indonesia sendiri,
pengaruh globalisasi selain menuntut penyesuaian sistem hukum
nasional yang dapat fleksibel terhadap aturan-aturan negara lain,
sekaligus juga menghadapkan Indonesia pada berbagai penuntasan
permasalahan hukum yang mendesak untuk segera diselesaikan.
Meski demikian, pengaruh globalisasi tersebut sudah seharusnya tidak
mengubah cita-cita bangsa dan negara yang termuat dalam konstitusi,

59

60

61

Herman Bryant Maynard,dalam ”the Fourth Wave, Business in the 21, Century”, (San Francisco:
Berret –Koehler Publishers, 1993), hlm. 2.
Erman Radjagukguk, ”Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi”, (Jurnal
Hukum Nomor 11 Volume 6), hlm. 114.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni,
1991), hlm. 2
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yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan
kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum.
Dalam melakukan desain pembangunan hukum ke depan maka
yang perlu diperhatikan adalah esensi dari hukum itu sendiri. Hukum
jika diartikan sebagai hukum dasar, maka tidak diartikan sebagai
sebuah peraturan perundang-undangan saja tetapi peraturan
tersebut juga tidak terlepas dari nilai sosial dan budaya yang hidup
dalam bangsa itu sendiri (Bangsa Indonesia). Kalau hukum itu hidup di
Indonesia, maka harus adaptif dengan budaya yang ada di Indonesia
walaupun datang dari luar. Maka hal pertama yang perlu
dipertimbangkan adalah peraturan itu harus adaptif. Kemudian jika
hukum dibentuk agar dapat membangun hubungan antara negara
maka hukum harus tanggap terhadap tuntutan global, sehingga yang
dibutuhkan adalah hukum yang responsif. Berikutnya hukum itu harus
berdaya jangkau jauh ke depan, sehingga tidak setiap saat melakukan
perubahan-perubahan pragmatis tetapi harus memiliki visi dan
prediksi jauh ke depan, maka yang dibutuhkan adalah hukum yang
progresif.62
Jika digambarkan dalam sebuah skema maka Grand Design
Pembangunan Hukum yang dibutuhkan kedepan oleh bangsa
Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:63

62

63

Ade Saptomo, “Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional” makalah disampaikan pada Focus
Group Discussion dalam rangka Penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional,
Jakarta, BPHN, 29 Agustus 2019
Ibid. slide 2
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Gambar 2.

Jika dicermati skema di atas bahwa kotak yang berwarna merah
merupakan jati diri bangsa Indonesia, karena sebagai masyarakat yang
hidup di Indonesia. Dari hal tersebut, dapat diketahui kepatuhan
hukum bagi bangsa Indonesia tidak selalu disertai dengan proses
penegakan hukum, tetapi dapat ditemukan pada beberapa
(masyarakat) yang patuh secara otomatis, dapat dicontohkan seperti
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kasus waris yang dapat selesai dengan pilihan hukum yang dipahami
dan ditaati oleh para pihak tanpa harus ada campur tangan penguasa
untuk mengintervensinya, kemudian pada contoh yang lain pada
hukum lalu lintas, misalnya, juga secara otomatis berjalan sebelah kiri
dan mematuhi aturan lalu lintas. Itu juga berpotensi bahwa bangsa
Indonesia bisa patuh secara otomatis. Kepatuhan itu berisikan nilainilai yang sudah terhinggap dalam kosmologi, karena kosmologi itu
yang mendorong/mengarahkan untuk berucap dan bertingkah laku.
Di dalam lingkaran tersebut juga terdapat internalisasi nilai-nilai
Pancasila sebagai nilai-nilai dasar, yang sesungguhnya sebagai sebuah
jati diri seharusnya nilai-nilai Pancasila tersebut ada di dalam diri
bangsa Indonesia, bukan berada di luar yang seolah-olah memerlukan
aktivitas internalisasi di dalamnya. Hal ini bisa disandingkan dengan
“revitalisasi”, dan ini sebenarnya lebih relevan karena revitalisasi lebih
tepat posisinya disandingkan dengan kedudukan sebagai bangsa
Indonesia. Nilai yang ada dalam Pancasila yang sebenarnya itu hidup
dalam bangsa Indonesia mengilhami dan memaknai apa yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi di dalam menyusun sebuah sebuah
kebijakan harus mengacu pada yang terdapat pada tujuan bernegara
yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sebuah tolok
ukur. Ketika hal tersebut telah diwujudkan, maka secara otomatis
pasti berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, juga tidak menutup
mata dalam sejarah pendirian bangsa ini, dari perspektif hukum
terdapat beberapa sistem hukum yang pernah tumbuh dan
berkembang serta mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, yaitu tiga
komponen mainstream yakni Pancasila, rechstaat dan rule of law.
Oleh sebab itu, grand design yang disusun merupakan produk dari
interaksi rechstaat, rule of law dan Pancasila. Inilah yang menjadi
pekerjaan utama yang tentu tidak ringan, oleh sebab itu secara teoritis
interaksi antara di wilayah yang sama akan melahirkan kemungkinan:
Keberadaan beberapa sistem kalau berinteraksi dalam wilayah yang
sama kemungkinan pertama itu memang integrasi; atau konflik
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(pertentangan); atau inkooperasi, sebagian masuk ke dalam bumi
Pancasila, sebagian konflik (berbenturan). Jadi nilai nilai rechtstaat
dan rule of law tidak harus semua diakomodasi karena beberapa
konflik dengan nilai-nilai Pancasila.
Pembangunan Hukum Nasional Indonesia haruslah berpijak pada
nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Tidak serta
merta nilai-nilai dari luar dicaplok begitu rupa. Perlu kiranya belajar
perkembangan hukum di Negeri Sakura, sekalipun arus globalisasi
bergerak, tetapi Jepang tetap menerapkan prinsip voluminous,
systematic, comprehensive and meticulously detailed.64 Nilai-nilai
hukum nasional tetap dipertahankan, namun tidak menjadikan Jepang
inferioritas di mata dunia, justru menjadi negara maju tanpa
tercerabut dari akar budayanya.65 Oleh karena itu, landasan
terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi
pembentukan hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang
mengandung lima sila atau nilai dasar. 66 Lima nilai dasar ini dianggap
sebagai cerminan sejati dari Budaya Bangsa Indonesia yang plural.
Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional,
sekaligus basis ideal (spiritual) untuk menentukan suatu norma
hukum. Pemahaman mengenai implementasi Pancasila dalam
pembangunan hukum dapat digambarkan sebagai berikut:

64
65
66

Nurbaningsih, Op.Cit.
Robert S Ozaki, The Japanese A Cultural Portrait, (The Charles E Tuttle Co.,Inc, 1978).
Wicipto Setiadi, ”Pembangunan Hukum dalam rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, Jurnal
Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 (2012).

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 39

N
H
BP
EV
SA
N
PU
Gambar 3
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 40

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Keterangan gambar:
Pada gambar di atas Pancasila harus dimaknai secara utuh di mana
sila-silanya tidaklah terlepas satu dengan yang lain. Kelima sila
Pancasila bersifat saling memaknai dan merupakan satu kesatuan
yang utuh.
Pemaknaan yang utuh ini dapat dimulai dari sila ke-3 yang
menunjukkan tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk
bersepakat mendapatkan kemerdekaannya dan kemudian
mewujudkan keinginan bersama setelah merebut kemerdekaan itu
sebagai satu bangsa. Satu-satunya cara untuk mewujudkan
keinginan bersama itu adalah dengan adanya persatuan.
Persatuan di sini bukan berarti menghilangkan keberagaman tetapi
justru dibangun dalam prinsip bhinneka tunggal ika di mana
perbedaan-perbedaan yang ada dikelola sedemikian rupa sehingga
menjadi kekuatan untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang
dicita-citakan.
Terkait dengan tujuan bersama, hal ini mengacu pada sila ke-5
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bangsa
Indonesia bersatu adalah untuk mencapai keadilan dan
kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, untuk mencapai cita-cita itu harus ada sebuah
mekanisme pemerintahan. Mekanisme di sini bukan hanya untuk
memilih atau mengisi jabatan-jabatan pemerintahan itu tetapi juga
mekanisme untuk menjalankannya. Mekanisme yang dipilih bangsa
Indonesia ini dinyatakan oleh sila ke-4 yaitu demokrasi.
Terhadap proses kerja pemerintahan yang demokratis serta
kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus senantiasa
berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila
ke-2 Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan harus
senantiasa menjiwai pelaksanaan demokrasi dalam rangka
mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
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Oleh sebab itu pembangunan hukum pun harus bersifat
menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Arah
pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri,
melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan dibidang lainnya
dan memerlukan penyelarasan dengan garis-garis besar gagasan
dalam UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang adalah
bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan
sistem hukum nasional. Pembangunan hukum harus harmonis dengan
tuntutan global seperti saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilainilai kebangsaan Indonesia. Pembangunan hukum Nasional Indonesia
harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri (development from
within).67 Untuk itu hukum Nasional Indonesia harus dikuatkan baik
substansi maupun proses agar mampu menghadapi arus globalisasi 68
dan dinamika masyarakat sebagaimana gambaran berikut:

67
68

Nurbaningsih, Op.Cit.
Kuat Puji Prayitno, ”Pancasila sebagai ”Screening Board” dalam Membangun Hukum di Tengah
Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 Edisi Khusus
(2011).
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PU

Keterangan Gambar:
1. Gambar ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional
merupakan proses perpaduan dua dimensi yang saling tarik
menarik yakni dimensi filosofis (sumbu y pada gambar) dan
dimensi sosiologis (sumbu x pada gambar). Kedua dimensi ini
harus senantiasa diperhatikan dalam pembangunan hukum
nasional.
2. Dimensi filosofis, bersifat relatif tetap, terdiri dari landasan idiil
yang tidak bisa berubah yaitu Pancasila, landasan operasional
yang juga relatif sulit diubah yaitu pembukaan UUD NRI 1945, dan
landasan struktural yakni sistem pemerintahan presidensial.
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4.

Landasan struktural ini memang dulu pernah beberapa kali
berubah tetapi pada dasarnya bersifat relatif tetap.
Dimensi sosiologis, bersifat dinamis dan terus berubah, terdiri
dari beberapa hal yang merupakan dinamika kondisi sosial-politik
masyarakat yaitu: kepentingan lokal, pengaruh hukum
internasional, globalisasi, kepentingan individu, kepentingan
korporasi.
Semua kepentingan dalam dimensi sosiologis akan saling tarik
menarik. Kepentingan lokal bisa saling mendukung atau justru
bertentangan dengan kepentingan global. Sebagai contoh,
perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, dari sudut
pandang HAM tentu merupakan suatu hal yang sangat baik tetapi
dari sudut pandang ekonomi dapat dipandang menghambat
investasi.
Meskipun Pembangunan hukum harus memerhatikan dinamika
masyarakat, karena masyarakat terus bergerak, tetapi juga harus
tetap memerhatikan dimensi filosofis. Dimensi filosofis ini
merupakan mercusuar atau penunjuk arah dalam pembangunan
hukum nasional. Dinamika pembangunan hukum karenanya akan
tetap dijaga oleh dimensi filosofis agar tidak menjadi kehilangan
arah.
Mengacu pada kedua dimensi ini, maka sebenarnya
permbangunan hukum bisa direncanakan dengan menggunakan
pertimbangan filosofis-sosiologis baik dalam hal perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi.

Untuk itu perlu selalu diingat bahwa politik hukum nasional harus
berpijak pada kerangka dasar, yaitu69 : pertama, mengarah pada cita-cita
bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; kedua,
69

Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah
Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Dalam
konteksi ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan
penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
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harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; ketiga, harus dipandu
oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral
agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi,
mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah
kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; keempat, apabila
dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus
melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa,
mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan,
mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan
hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban
dan kemanusiaan. Pembentuk Undang-Undang harus senantiasa cermat
dengan memperhatikan pijakan arah politik hukum, agar produk yang
dihasilkannya selaras dengan tujuan negara.
Politik hukum yang demikian akan menjadikan Indonesia sebagai
negara yang bukan saja maju, sejahtera dan adil, tetapi juga mandiri.
Hanya bangsa mandiri yang bisa tampil dalam kancah pergaulan
internasional dengan posisi terhormat.70 Kemandirian adalah hakikat dari
kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya
sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.71
Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.72 Kemandirian
mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat
dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara
maupun bangsa.73 Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan
bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang
demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. 74
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa
70
71

72

73
74

Enny Nurbaningsih, Loc.Cit.
Kwik Kian Gie, ”Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa,” Artikel Th. I Nomor
7 (2002) dalam Mukeri, ”Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa,” Jurnal
Universitas
Pandanaran
Semarang,
http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/viewFile/92/89).
Visi Misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disertakan pada saat pendaftaran ke KPU sebagai
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Periode 2014-2019.
Ibid.
Ibid.
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Disampaikan oleh Enny Nurbaningsih selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam
Pembukaan Focus Group Discussion ”Evaluasi Hukum dan Proyeksi Pembangunan Hukum
Nasional” yang dilaksanakan di Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 9 November 2016.
Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Pub,
2009).
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 1, perencanaan adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
George R Terry merumuskan elemen-elemen manajemen adalah; planning (perencanaan),
organizing
(pengorganisasian),
actuating
(penggerakan),
dan
controlling
(pengendalian/pengawasan). Lebih jauh tentang ini bisa dilihat di Maringan Masri Simbolon,
Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik
konstelasi, perimbangan, maupun nilai-nilai yang mendasari dan
mempengaruhinya.75
Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan
yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk
memperbarui masyarakat (social engineering).76 Namun, perekayasaan
sosial perlu didukung kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup
di masyarakat (living law) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam
menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. Sejak era reformasi bergulir
tuntutan perbaikan sistem hukum nasional terus bergerak, dalam rangka
menghadirkan dan membangun negara yang membahagiakan
rakyatnya.77
Untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum yang
merupakan suatu sistem, diperlukan perencanaan.78 Perencanaan
merupakan unsur manajemen yang sangat penting dalam mengelola
organisasi79. Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalanpersoalan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak
dilaksanakan.80 Perencanaan juga merupakan suatu persiapan
(preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian.81 Perencanaan
meliputi hal-hal yang akan dicapai, yang kemudian memberikan
pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju.82
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Kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi
perencanaan untuk keberhasilan seluruh manajemen. Menurut
pandangan politis strategis, jika keseluruhan manajemen mempunyai
nilai strategis, dengan sendirinya perencanaan sebagai bagiannya tentu
juga mempunyai sifat dan strategis. 83 Apabila perencanaan sebagai
langkah awal manajemen, bernilai strategis, besar harapan bahwa
keseluruhan manajemen akan bernilai strategis pula. Ini bermakna bahwa
konsep dan upaya pengerahan dan pengarahan potensi dan sumberdaya
ke dalam jalur kegiatan untuk mencapai tujuan harus direncanakan
dengan konsisten. Penerapan perencanaan strategis dalam kerangka
kebijaksanaan politik pembangunan nasional, berarti menerapkan
prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan perencanaan hukum itu
melalui pendekatan sistem. Pada intinya merencanakan berarti
mengambil keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan di masa depan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Orientasi waktu
perencanaan adalah masa depan yang secara implisit berarti proses
perencanaan harus memperhitungkan faktor ketidakpastian yang akan
dihadapi serta ketelitian melakukan analisis. Analisis yang dilakukan
meliputi:84
a) Apa yang akan dikerjakan dan mengapa;
b) Dimana kegiatan tertentu akan dilaksanakan dan mengapa;
c) Waktu yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan terntentu
dan apa alasannya;
d) Siapa yang paling tepat untuk melaksanakan dan dengan alasan
apa;
e) Cara yang paling efisien untuk menyelenggarakan semua jenis
kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan apa.
Oleh karena itu, dalam membangun hukum selaras dengan tujuan
negara harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan skala
83

84

BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum
Jangka Panjang, Op.Cit, hlm.111.
Sondang Siagian, Manajemen Abad 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 130
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prioritas pembangunan. Perencara hukum memerlukan analisa yang
mendalam terhadap hukum yang berlaku (existing law).
Analisa tersebut dilakukan dengan terlebih dulu mengkaji secara
mendalam terhadap hal-hal yang dipertanyakan di atas. Sebagai
Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang hukum dan HAM, sehingga harus terlibat dalam proses
pembangunan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional
BPHN menentukan arah hukum yang akan dibentuk melalui program
perencanaan legislasi.
Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah
terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada
tingkat pusat dan daerah dan meniadakan pertentangan dengan antara
peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal maupun
horisontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil.
Selaras dengan tujuan negara yang hendak dicapai secara bertahap, maka
dalam muatan yang terkandung harus sesuai dengan aspirasi masyarakat,
mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di masyarakat.
Untuk mewujudkan kepastian hukum serta mendorong kinerja
pembangunan yang lebih baik dibutuhkan langkah-langkah luar biasa
(extraordinary action) berupa revitalisasi hukum agar menjadikan hukum
nasional sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,
keadilan sosial dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal ini, perlu
adanya (1) optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional; (2)
peningkatan kualitas naskah akademik; (3) peningkatan peran
perencanaan legislasi nasional; (4) optimalisasi pelayanan dokumen dan
informasi hukum dengan pemanfaatan teknologi menuju e-legislasi; serta
(5) peningkatan peran penyuluhan hukum dalam membentuk budaya
sadar hukum, yang didukung oleh: sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan memadai, sarana dan prasarana yang baik, metode kerja
yang tepat, serta anggaran yang memadai. Semua ini merupakan bagian
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dari grand desain pembangunan sebagaimana digambarkan sebagai
berikut:85
Optimalisasi Pembinaan Hukum Nasional:

85

PU

Gambar 5

Bandingkan dengan Kerangka Sistem Hukum Nasional yang tertuang dalam Dokumen ”Pola Pikir
dan Kerangka Sistem Hukum Nasional serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang”yang
disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1995/1996 yang menyebutkan bahwa
agar Pembangunan Hukum Nasional dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka
diamanatkan penyusunan: 1). Pola pikir sistem hukum nasional; 2). Kerangka Sistem Hukum
Nasional; 3). Program Legislasi Nasional; 4). Penginventarisasian dan penyesuain unsur-unsur
tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional; 5). Peningkatan penegakan hukum
dan pembinaan aparatur hukum; 6). Peningkatan sumber daya manusia; 7). Peningkatan sarana
dan prasarana hukum. Pemikiran dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional dalam dokumen ini
menjadi pijakan awal/starting point dalam membuat grand desain pembangunan dan
pembinaan hukum nasional sekarang ini.
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Keterangan Gambar:
1. Pembinaan Hukum Nasional bertujuan untuk membangun
Hukum Nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan
sosial, keadilan sosial, dan kepastian hukum. Perwujudan
terhadap ketiga tujuan hukum ini harus berjalan berbarengan.
2. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi terhadap kegiatan-kegiatan
pembinaan hukum nasional yang terdiri dari: (1) optimalisasi
analisis dan evaluasi hukum nasional; (2) peningkatan kualitas
naskah akademik; (3) Peningkatan peran perencanaan legislasi
nasional; (4) optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi
hukum; (5) optimalisasi penyuluhan dan bantuan hukum.
3. Optimalisasi seluruh kegiatan ini dapat dilakukan apabila tersedia
penguatan baik terhadap sumber daya manusia, sarana
prasarana, metode kerja, dan anggaran. Sumber daya manusia
harus memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan
sarana dan prasarana juga akan sangat berpengaruh pada kualitas
kerja yang dihasilkan. Metode kerja dapat terus dikembangkan
seperti penyusunan pedoman-pedoman yang mutakhir untuk
menjalankan setiap kegiatan pembinaan hukum nasional.
Metode juga dapat berkaitan dengan ketersediaan sarana
prasarana untuk menjalankan metode tersebut misalnya
software untuk menjalankan analisis dan evaluasi hukum yang
mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi hukum. Anggaran
juga merupakan faktor yang sangat menentukan sebab pada
akhirnya seluruh usaha optimalisasi terhadap pembinaan hukum
nasional akan memerlukan dukungan anggaran.
Sistem Hukum Nasional Indonesia mencerminkan cita-cita, jiwa,
semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Ada beberapa
upaya yang dilaksanakan seperti pembangunan materi hukum melalui
pembaruan
peraturan
perundang-undangan;
pemberdayaan
institusi/lembaga hukum yang ada; peningkatan integritas dan moral
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aparat penegak hukum; dan peningkatan sarana dan prasarana hukum
yang memadai; serta pembangunan budaya hukum.
Di Indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat
tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini lebih dirinci
lagi dalam pasal 33 dan pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
intinya menyatakan bahwa peranan hukum bukanlah sekedar
memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat dalam arti
to keep the peace at all events at any price, tetapi juga diarahkan pada
cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.86
Pembangunan hukum juga merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4)
UndangUndang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV
menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan
kecil dalam pola kemitraan usaha.” Tentunya, pembangunan ekonomi
nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum.
Ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat
dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya dalam masyarakat
mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai
dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk
tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk
rekayasa sosial ekonomi. Dengan ini, pelaksanaan pembangunan bidang

86

Maria Grasia Sari Soetopo, “Peran Hukum dan Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan
Masyarakat yang Maju, Sejahtera, Adil dan Mandiri”, makalah disampaikan pada FGD
Penyusunan DPHN, 28 November 2017
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hukum dapat melalui proses perencanaan yang menantang untuk
memudahkan penerapan, penegakan dan evaluasi pelaksanaannya.87
Pembangunan hukum harus jelas dan komprehensif, yang
mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi
dan budaya hukum masyarakat. Pembangunan hukum harus diawali
dengan pemikiran paling mendasar yaitu pembangunan hukum harus
mencakup asas, norma, institusi, proses-proses dan penegakkannya
dengan tanpa mengabaikan budaya hukum; dalam rangka harmonisasi
hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik,
komprehensif dan holistik; konsistensi pada hierarki regulasi yang
berpuncak pada konstitusi; pengabdian kepada kepentingan nasional
sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan
dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan.
Pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem
hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana
untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai
sarana untuk melakukan pembangunan. Dalam konsep yang paling
mendasar, pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan
materi hukum (legal substance), kelembagaan hukum (legal structure),
dan budaya hukum (legal culture). Namun dalam perkembangan saat ini,
sistem hukum sudah berkembang semakin kompleks sehingga tidak
terbatas apa yang disampaikan oleh Friedman sebagaimana disebutkan
di atas. Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu dikembangkan pada
sebuah sistem hukum yang lebih mutakhir, yang meliputi unsur-unsur:
a) pembangunan materi hukum (rules),
b) pembangunan kelembagaan (institutions)
c) pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran
hukum masyarakat (culture),
d) pembangunan informasi dan komunikasi (information and
communication),
87

Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas
Atmajaya, 2002), hlm. 27,
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transformasi kepemimpinan (transformational leadership).
penegakan hukum (law enforcement),
Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun
secara simultan, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan
global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan
melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai
sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum
yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada
hukum. Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian
hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang
berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan
disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta
mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan nasional.
Pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan tetap
memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, baik vertikal
maupun horizontal, serta taat kepada asas hukum universal, serta
mengacu kepada Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemantapan
kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan,
fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi
profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin
berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan
memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung
pembangunan. Penerapan dan pelayanan hukum diarahkan kepada
peningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat banyak,
antara lain dengan menyederhanakan syarat dan prosedur dalam
penerbitan berbagai perizinan, melakukan deregulasi berbagai bidang,
dan memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang
mampu.
Penegakan hukum untuk menjaga bekerjanya norma/kaedah
hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan
rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap
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perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan
norma dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan
terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk
mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar
kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat
berjalan dengan tertib dan teratur.
Pembangunan Hukum Nasional harus menggunakan pendekatan
nasional, transnasional dan internasional dalam satu grand desain
pembangunan hukum nasional. Pembangunan Hukum Nasional perlu
dilakukan dengan pendekatan historis atau sejarah untuk mengetahui
latar belakang perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.
Pembangunan Hukum Nasional juga dilakukan pendekatan futuristik, hal
ini penting untuk melihat bagaimana pembangunan hukum kedepan.
Pembangunan hukum nasional harus terintegrasi dan bersinergi
dengan agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses
yang berkelanjutan. Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi
(keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun wilayah teritori sesuai dengan
tujuan ”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia”, harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi
memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu
Pancasila harus dimasukkan sebagai landasan politik hukum agar hukum
menjadi determinan terhadap politik.
LANDASAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Lahirnya konsep negara hukum antara negara yang satu dengan
negara yang lain tidaklah sama. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari
ideologi, sosial dan budaya dari masing-masing negara. Konsep negara
hukum barat, baik rechtstaat maupun rule of law lahir dikarenakan
adanya pergulatan sosial menentang absolutism yang dilakukan oleh para
raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan
karena adanya pergulatan sosial melawan absolutism sebagaimana yang
terjadi di rechtstaat maupun rule of law. Negara hukum Indonesia lahir
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karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk
memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh
Belanda.88 Keinginan untuk merdeka dalam hal ini sebagimana tertuang
di dalam pembukaan UUD 1945 alinea II yang menyatakan bahwa:
....dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat
adil dan makmur.
Pemerintah saat ini ingin meyakinkan kepada bangsa Indonesia
melalui semangat “Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis”, yaitu
Pancasila.89 Hal ini mengingat konsep negara hukum Indonesia
mempunyai keistimewaannya tersendiri yang terkait dengan budaya dan
corak masyarakat Indonesia yang pluralis. Oleh karena itu, konsep Negara
Hukum Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat
Indonesia yang sesuai dengan keadaan pada sat ini serta harus bisa
mengikuti perkembangan zaman dengan berlandaskan pada cita-cita
negara Indonesia modern.90
Sebelum mengimplementasikan kembali Pancasila sebagai jalan
ideologis, terhadap Ideologi sendiri terdapat tiga arti utama, yaitu (1)
ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3)
ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.91 Ideologi dalam arti yang
pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh
kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak
berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang
mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau
kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan
88

Teguh Prasteyo dan Arie Purnomosi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, (Bandung: Nusa
Media, 2014), hlm. 38.
89
Lihat Yasonna H. Laloy, dalam Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan
Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia,
2016), hlm vi.
90
Loc. Cit. Hlm. 38
91
Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta; Kanisius, 1992), hlm. 230. Lihat juga
Jimly
Asshiddiqie,
Ideologi,
Pancasila,
Dan
Konstitusi,
diakses
dari
jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf.
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Arti kata ideology menurut Kamus Oxford adalah (1) a set of ideas that an economic or political
system is based on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences
the way people behave. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah ”the system of ideas
and imagery through which people come to see the word and define their needs and aspiration”,
dan ”a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.” Lihat,
Martin Hewitt, Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State,
(Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hlm. 1 dan 8.
Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti
pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan
fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan
Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge,
Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. xvii.
Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan
ideologi implisit. Lihat, Ibid., hlm. 232-238. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, Dan
Konstitusi, diakses dari jdih.ristekdikti.go.id/ ?q=system/ files/ perundangan/1927202140.pdf.
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kekuasaannya. Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini
ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar
suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama
ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu
”ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya
tergantung kepada isi ideologi tersebut.92 Arti ketiga, ideologi sebagai
keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmuilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan
secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala
masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiranpemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.93 Dari tiga arti kata
ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah
ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari
suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya
dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan
pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.
Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe
tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. 94 Ideologi
tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang
menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang
ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi,
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melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi (taken from
granted) dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak
boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral
yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau
dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak
mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Ideologi terbuka hanya
berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuantujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan
disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di
masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat
ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis.
Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan
tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi
terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.
Pancasila dapat dikatakan sebagai falsafah dasar, pandangan hidup
dan ideologi kenegaraan Indonesia. Dalam posisi seperti itu, Pancasila
juga mengandung cita hukumnya (rechtsidee)95 tersendiri, yang
menempatkannya
sebagai
norma
dasar
bernegara
(Grundnorm/Staatsfundamentalnorm), sebagai sumber dari segala
sumber hukum di Indonesia.96 Pancasila sebagai norma dasar negara bisa
berdiri kokoh manakala dijalankan dengan mengusahakan koherensi
antarsila, konsistensi dengan produk-produk peraturan perundangundangan, dan korespondensi dengan realitas sosial. 97

Berdasarkan hasil temu kenal dan penerapan asas-asas hukum nasional yang diselenggarakan
pada tahun 1955, telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) yang
harus menjiwai perilaku segenap subyek hukum masyarakat Indonesia, sehingga terwujud
negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI
Tahun 1945. Lebih jauh lihat M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, (Bandung:
Mandar Maju), hlm. 85-95.
Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 31.
Yudi Latif, ”Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan
Konstitusi”, Makalah Disampaikan Dalam FGD Evaluasi Dan Proyeksi Pembangunan Hukum
Nasional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016,
diselenggarakan di BPHN (9 November 2016), hlm. 1.
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Dari serangkaian eksperimen pembentukan konstitusi di Negara
Indonesia, Konstitusi Proklamasi (UUD NRI Tahun 1945), dalam aspekaspek fundamentalnya, dapat dipandang sebagai konstitusi yang paling
kongruen dengan semangat dasar Pancasila. Konstitusi Proklamasi, baik
dalam pembukaannya, maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya,
dapat memberikan landasan idiil dan struktural yang kuat, untuk bekerja
setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan haluan Pancasila.98
Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi
kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechtsidee)
tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar
bernegara (Grundnorm/Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber
dari segala sumber hukum di Indonesia.99
Dalam Pembukaan Konstitusi terkandung empat pokok pikiran
sebagai hasil elaborasi dan transformasi Pancasila, yaitu:100
1) ”Negara” - begitu bunyinya - yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Dalam ”Pembukaan” ini diterima aliran pengertian Negara
Persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi bangsa
seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan,
mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut
pengertian ”Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi
segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara
yang tidak boleh dilupakan.
2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

98
99

100

Yudi Latif, Op. Cit., hlm. 1.
Yudi Latif, ”Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan
Konstitusi”, Op.cit., hlm. 1.
Yudi Latif, Negara Paripurna, Op.Cit., hlm. 38-39.
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3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam ”Pembukaan” ialah
negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang
terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas
Kedaulatan Rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan.
Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4) Pokok pikiran yang keempat yang terkadung dalam ”Pembukaan”
ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi
yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk
memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh
cita-cita moral rakyat yang luhur.
Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut, Pembukaan
Konstitusi Proklamasi juga menggariskan empat fungsi negara (sistem
pemerintahan negara), yang tertuang dalam alinea keempat:101
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
2) memajukan kesejahteraan umum;
3) mencerdaskan kehidupan bangsa;
4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Keempat pokok pikiran dan fungsi negara tersebut merupakan
pancaran dari keyakinan filsafati, keyakinan historik, keyakinan religius,
dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal pada batang tubuh
UUD.102
Bentuk negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercaya
bisa menjamin persatuan integralistik yang kuat bagi negara kepulauan
Indonesia adalah Negara Kesatuan (unitary). Pengalaman politik devide et

101
102

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Yudi Latif, Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi,
Op.cit.
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impera yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan bahwa
hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang mengesampingkan
perbedaan, yang membuat Indonesia bisa meraih dan mempertahankan
kemerdekaan. Semangat persatuan yang bulat-mutlak itu dirasa lebih
cocok diwadahi dalam bentuk negara kesatuan. Selain itu, pengalaman
traumatis pembentukan negara federal Indonesia sebagai kelanjutan
siasat devide et impera Belanda memunculkan stigma dalam sejarah
Indonesia, bahwa aliran unitarisme dipersamakan dengan pergerakan
nasional yang progresif dan non-kooperatif terhadap pemerintahan
kolonial; sedangkan aliran federalisme dipersamakan dengan gerakan
anti-nasional yang konservatif dan kooperatif terhadap pemerintahan
kolonial dan pro-kerjasama dengan kapital asing.103
Faktor-faktor tersebut ditambah dengan kesulitan secara teknis
untuk menentukan batas-batas negara bagian bagi desain negara federal
Indonesia, kian memperkuat dukungan pada bentuk negara kesatuan.
Meski demikian, para pendiri bangsa menyadari benar, bahwa penerapan
bentuk negara kesatuan tersebut haruslah kongruen dengan watak
kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, negara kesatuan itu
haruslah memberi ruang gotong-royong (pelibatan aspirasi dan
partisipasi daerah) dalam pengelolaan negara melalui asas desentralisasi
dan dekonsentrasi.
Pemahaman konsepsi mengenai negara hukum harus merujuk pada
konsep ”Negara Hukum Pancasila” meskipun tidak bisa terlepas dari akar
konsepsi ”rule of law” dan ”rechtsstaat”.104 Hal ini perlu ditekankan dari
awal mengingat Indonesia tidak secara murni menganut konsep
103

104

G. J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (the University of
California: Timun Mas, 1955), hlm. 92-97.
Enny Nurbaningsih, ”Rule Of Law Dan Perkembangannya Dalam Negara Hukum Indonesia”,
(disampaikan sebagai keynote speech pada Diskusi ”The Rule of Law in Indonesia”, di Hotel
Aryaduta Jakarta yang diselenggarakan World Justice Project pada 19 Januari 2015). Bandingkan
dengan Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 178-179. Bandingkan juga dengan Lily Rasyidi yang
mengatakan bahwa kedua sistem ini merupakan sistem hukum yang berpengaruh sama kuatnya.
Lebih jauh lihat Lily Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, (Bandung: Mandar Maju,
2003), hlm. 45-48.
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”rechsstaat” dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang
berdasarkan pada Civil Law System dan Legisme ataupun konsep ”rule of
law” dari tradisi hukum negara-negara Anglo Saxon yang berdasarkan
pada Common Law System.105
Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Negara
Hukum Pancasila diilhami oleh ide dasar rule of law dan rechtsstaat.
Konsep Negara Hukum Pancasila pada hakikatnya memiliki elemen yang
terkandung baik dalam konsep rule of law maupun dalam konsep
rechtsstaat. Dengan kata lain ,Negara Hukum Pancasila mendekatkan
atau menjadikan rechtsstaat dan rule of law sebagai konsep yang saling
melengkapi dan terintegrasi, selain menerima prinsip kepastian hukum
yang menjadi hal utama dalam konsep rechtsstaat juga sekaligus
menerima prinsip rasa keadilan dalam rule of law.106
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan:
”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum yang dimaksud
adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan
kebenaran dan keadilan, dimana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun secara eksplisit rumusan
tersebut tidak mencantumkan kata Pancasila, tetapi karena Pancasila
merupakan dasar negara dan merupakan cita hukum di Indonesia, maka
keberadaan nilai-nilai Pancasila harus diacu oleh negara hukum di

Rechtsstaat memiliki karakter administratif, sedangkan the rule of law berkarakter yudisial. Lebih
jauh lihat Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali
Press, 2012), hlm. 24.
Dalam istilah ”the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam
artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.
Karena itu, digunakan istilah ”the rule of just law”. Dalam istilah ”the rule of law and not of man”,
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum
modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ”the rule by law”
yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai
alat kekuasaan belaka. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Soerjono Soekanto, Hukum Adat
Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 3.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 61

107

SA
N

EV

BP

H

N

Indonesia. Nilai-nilai Pancasila107 inilah yang kemudian menjadi pembeda
dengan konsep rechstaat dan rule of law.108
Berdasarkan uraian di atas, konsep negara hukum yang diterapkan
di Indonesia baik pada saat berlakunya UUD 1945 pra amandemen
maupun dalam UUD 1945 amandemen adalah konsep negara hukum
yang mempunyai ciri khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Dalam pembentukan negara hukum
Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila, dikarenakan bahwa
Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, negara hukum Indonesia disebut dengan Negara
Hukum Pancasila.109
Sementara itu, identitas dan karakteristik Pancasila yang terdapat
pada Negara hukum Pancasila yaitu Ketuhanan, kekeluargaan, gotong
royong dan kerukunan. Dalam hal Ketuhanan, negara hukum Pancasila
mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan
tersebut terlihat dalam pembukaan maupun dalam Pasal 29 UUD 1945.
Dalam Pembukaan UUD 1945 negara Indonesia mengakui bahwa negara
Indonesia lahir karena adanya campur tangan dan kemahakuasaan dari
Tuhan. Pembukaan UUD 1945 alinea III yang menyebutkan bahwa: “Atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka

PU

Cita hukum Pancasila berintikan: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Penghormatan atas martabat
manusia; (3) Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara; (4) Persamaan dan kelayakan; (5)
Keadilan sosial; (6) Moral dan budi pekerti yang luhur. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Bernard
Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum sebagai Landasan
Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 98.
108
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum negara.
109
Loc. Cit. Teguh Prasetyo, hlm. 43
Hal ini diperkuat oleh kesimpullan dalam simposiun di Universitas Indonesia tahun 1966 dan hasil
seminar Fakultas Hukum UGM tahun 1967. Kesimpulan symposium di Universitas Indonesia
tentang Indonesia Negara Hukum dikemukakan Negara Republik Indonesia adalah suatu negara
hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan bangsa
Indoneisa harus menjiwai semua pertauran hukum dan pelaksanaannya. Dalam negara
Indonesia, di mana falsafah Pancasila begitu meresap, hingga negara ini dapat dinamakan negara
Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan, lihat A. Mukthie
Fadjar, Tipe Negara Hukum, Cet. Kedua, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 86.
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rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.110 Dikaitkan
dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Oemar Seno Adji beranggapan
bahwa negara hukum Pancasila memiliki dua ciri yaitu: pertama, adanya
jaminan kebebasan beragama (freedom of religion). Maksud dari
pernyataan ini adalah dalam negara hukum Pancasila, kebebasan agama
dikonotasikan secara positif, maksudnya yaitu tidak ada tempat bagi
ateisme dan propaganda anti agama di bumi Indonesia.111
Oleh Padmo Wahjono negara hukum Pancasila dirumuskan sebagai
suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat,
adil dan makmur, yang didasarkan hukum, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan
fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, peri kemanusiaan
dan keadilan sosial.112 Sehingga oleh Padmo Wahjono konsep negara
hukum Pancasila mengandung lima unsur, yaitu:
1) Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang
berarti menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun
atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan
wawasan Bhineka Tunggal Ika.
2) MPR adalah lembaga tertinggi113 yang berwenang mengubah
menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan
Presiden.
3) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yaitu suatu sistem
tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak

110

Loc. Cit. Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, hlm. 44
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi
Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana,
2004), hlm. 93.
112
A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 87.
113
Setelah diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai
lembaga tertinggi negara melainkan hanya sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana
halnya dengan Presiden, DPR, DPD, MA, MK dan BPK.
111
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ditegakkan oleh nagara dan yang membatasai kekuasaan penguasa
atau pemerintah agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang
siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan.
4) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tiada kecualinya.
5) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.114
Bernard Arief Sidharta mengartikan konsep Negara Hukum Pancasila
sebagai suatu negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila yaitu asas kerakyatan yang mempunyai
tuuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia serta perdamaian dunia, yang mempunyai tiga ciri
utama yaitu:
Pertama, negara hukum Pancasila di dalamnya semua penggunaan
kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka
batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan
kekuasaan publik. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah
pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by the law and
rule of law).
Kedua, negara hukum Pancasila itu adalah negara yang demokratis
yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi
pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan
tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan
kewenangannya secara bebas dan birokrasi pemerintahan lain tunduk
pada putusan badan kehakiman serta warga masyarakat dapat
mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah
terbuka bagi pengkajian kritis oleh badan perwakilan rakyat dan
masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.
Ketiga, negara hukum Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat
yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar,
114

A. Mukhtie Fadjar, Loc Cit, hlm. 88-90.
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dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah huum berlaku, mewujudkan
kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu
pada nilai-nilai martabat manusia dan kebutuhan yang maha esa.115
Sebagai sebuah negara hukum maka pada dasarnya terdapat 3 (tiga)
prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:116 supremasi hukum (supremacy
of law), kesetaraan di depan hukum (equality before the law) dan
penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan
hukum (due process of law). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut
dijabarkan dalam bentuk:117 (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi
manusia (HAM); (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan
negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui
hukum).
Pertama, Jaminan perlindungan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945
telah tertuang dalam Pasal 28 yang diajukan pada masa perubahan kedua
pada 18 Agustus tahun 2000 silam, dengan menambahkan satu bab
khusus, yaitu Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia mulai Pasal 28 A sampai
dengan 28 J. Sebagian besar isi amandemen tersebut mengatur hak-hak
sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Kedua, Apabila hal tersebut dijabarkan, maka akan terlihat
hubungan yang erat dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman;
kualitas implementasi peraturan; akses terhadap keadilan dan sistem
penyelesaian sengketa; isu anti korupsi dan peran civil society serta sektor
swasta. Mengenai penyelenggara kekuasaan kehakiman, secara tegas
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
hlm. 48-49.
The Rule of Law adalah satu konsep yang dikemukakan oleh seorang A.V. Dicey pada tahun 1885
yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Introduction To The Study Of The Law
Of Constitution. Lebih jauh lihat A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Terjemahan dari
Introduction to the Study of the Constitution), (Bandung: Nusamedia, 2008). Bandingkan juga
dengan A.V. Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Mc Millan and Co,
(London: Limited St. Martin Street, 1952), Part II, Chapter IV-XII, http://www.constitution
.org/cmt/adv/law_con.htm. (diakses 5 Desember 2016).
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI
dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2004), hlm. 55
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dikatakan dalam Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa
”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Hal ini kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman118 dan Undang-Undang Mahkamah Agung.119
Ketiga, Asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, menjadi dasar
bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan. Pada satu sisi asas legalitas merupakan bentuk
pembatasan terhadap kewenangan penguasa, dan di sisi lain merupakan
bentuk perlindungan terhadap masyarakat akan kesewenang-wenangan
yang mungkin akan dilakukan oleh penguasa. Hal ini antara lain dapat
dilihat dari Pasal 28i ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan:
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apa pun.” Hal ini
diperjelas dengan Pasal 1 ayat (1) Wetboek Van Strafrecht atau lebih
dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di
Indonesia. ”Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana (dihukum)
sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut”. Asas
tersebut dikenal dengan: Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege
Poenali.
Dalam konteks ini, asas tersebut berkaitan erat dengan kepastian
hukum yang sangat dibutuhkan dalam proses-proses pembangunan.
Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah
upaya yang dilakukan semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan
bernegara.120 Dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang
berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti (never ending process) dan
memerlukan dukungan dari berbagai elemen yang ada untuk mencapai
118

119

120

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.
Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
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tujuan bernegara sebagaimana yang terdapat dalam alinea ke-4
Pembukaan UUD.
Mendasarkan hal tersebut, salah satu sarana untuk mewujudkan
kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan.
Pengertian Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.121 Keberadaan
peraturan perundang-undangan menjadi penting dalam asas legalitas
antara lain karena dalam peraturan perundang-undangan dikenal adanya
asas yang melingkupinya, adanya kelembagaan pembentuk dan
pengujinya, serta dikenal adanya hierarki .
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipersepsikan
sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum agar mampu
mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai
dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi
menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.
Dengan demikian diharapkan akan tercapai ketertiban dan kepastian
hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan
terwujudnya kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana
menunjang kemajuan dan reformasi yang menyeluruh.
Walaupun tidak dipungkiri bahwa seringkali imple-mentasi dan
penegakan peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara efektif
dan efisien. Dengan kata lain ”daya guna” peraturan perundangundangan tidak maksimal untuk mengatur atau menyelesaikan
permasalahan yang ada. Namun demikian peraturan perundang-undang
belum sepenuhnya mampu memecahkan permasalahan; aspek
substansi, meliputi: (1) materiil/substansi yang terkait dengan dasar

121

Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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hukum pembentukan peraturan perundang-undangan; masih adanya
keinginan dalam membentuk peraturan yang tak sejalan dengan
kebutuhan; adanya disharmoni substansi antara peraturan yang satu
dengan yang lain, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
masyarakat yang seringkali terlalu cepat berubah. (2), Aspek
formil/proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang
meliputi proses pra legislasi (kualitas penelitian/ pengkajian, naskah
akademik, penentuan prioritas Prolegnas, pelaksanaan rapat antarkementerian dan harmonisasi), legislasi (mekanisme pembahasan di DPR)
dan pasca legislasi (diseminasi/ sosialisasi). (3), Aspek kelembagaan baik
yang terkait dengan kelembagaan pembentuk udang-undang dan ego
sektoral lembaga.122
Dengan melihat adanya permasalahan pembentukan peraturan
perundang-undangan tersebut,123 Kementerian Hukum dan HAM
bekerjasama dengan Bappenas sedang melaksanakan proses reformasi
peraturan perundang-undangan yang diarahkan penataan untuk
mewujudkan
simplifikasi
peraturan
perundang-undangan,
rekonseptualisasi pembentukan peraturan perundang-undangan,
restrukturisasi kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan
dan penguatan/ pemberdayaan SDM perancang peraturan perundangundangan.124
Peraturan perundang-undangan yang baik menjadi modal yang
penting untuk mewujudkan good governance. Salah satu parameter
terwujudnya good governance adalah adanya partisipasi dan sikap yang
responsif.125 Dengan kata lain good governance menuntut keterlibatan
122

123
124

125

Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta
DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015).
ibid.
Kedeputian Polhukam Bappenas, ”Reformasi Regulasi RKP 2017” (Makalah disampaikan pada
Serial Multirateral Meeting II, Kamis 14 April 2016).
United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga
Administrasi Negara mengajukan karakteristik Good governance. Lihat dalam Joko Widodo,
Good
Governance;
Telaah
Dari
Dimensi
Akuntabilitas,Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan
Cendekia, 2001) hlm. 38-40.
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seluruh elemen masyarakat (termasuk di dalamnya civil society dan
sektor swasta) dalam proses pembuatan kebijakan maupun peraturan
perundang-undangan.126 Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 dan Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014,
telah memberikan peluang untuk pelibatan tersebut. Saat ini Pemerintah
sedang dalam proses menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM
tentang tata cara pelaksanaan Konsultasi Publik.
Salah satu bentuk untuk penerapan partisipasi publik adalah dalam
bentuk pengkajian dan penelitian hukum. Dengan pengkajian dan
penelitian hukum, bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan,
permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara
baik dan benar, dan karenanya kebijakan dan peraturan yang dibuat akan
dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat.
Penelitian hukum dalam rangka pembinaan hukum ditujukan untuk
mengungkapkan kenyataan-kenyataan tentang hukum yang berlaku dan
berlakunya hukum dalam masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum
nasional akan baik dan terpercaya hasilnya, jika rumusannya
kebijakannya didasarkan pada informasi hukum yang benar dan tersedia
dari hasil penelitian. Jadi bukan informasi hukum yang dirumuskan
semata-mata atas kehendak politik, atau kehendak sekelompok orang
yang berkuasa.
Hal ini Sejalan dengan Robert A. Dahl yang mengatakan: 127 Pertama,
adanya hak yang sama dan merata bagi seluruh rakyat/warga negara. Ini
berarti, aspirasi warga negara harus diperhitungkan dan dipertimbangkan
secara adil dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, karena
setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak ini diatur
dalam suatu undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (legitimate). Kedua,
126

127

Lihat Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, (Bandung:
CV.Mandar Maju, 2004), hlm. 24.
Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2001).
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adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang sudah dewasa.
Terhadap suatu proses pembuatan keputusan-keputusan kolektif yang
mengikat seluruh warga negara, masing-masing warga negara harus
memiliki peluang yang sama untuk menyatakan panda-patnya terhadap
hasil akhir kebijakan yang akan ditetapkan. Warga negara harus berpartisipasi aktif dalam proses pengaturan dan pengelolaan negara, sehingga
kebaikan ataupun keburukan kebijakan negara menjadi tanggung jawab
seluruh warga negara. Untuk itu, perlu diciptakan ”ruang komunikasi dan
dialog” yang memungkinkan publik menyalurkan aspirasinya dan
mengekspresikan kehendaknya.
Ketiga, adanya pengertian dan pemahaman yang jelas (enlightened
understanding) di pihak rakyat terhadap keputusan-keputusan yang
diambil negara, tidak terkecuali sistem birokrasi. Pengertian dan
pemahaman yang jelas ini mengandaikan (a) pemerintah harus
menyediakan akses informasi bagi rakyat sehingga rakyat dapat turut
serta mengetahui kebijakan-kebijakan yang sudah, sedang, dan akan
diambil pemerintah. (b) pemerintah harus secara efektif
menyosialisasikan
keputusan-keputusannya,
dan
memberikan
kesempatan yang sama dan waktu secukupnya kepada seluruh rakyat
untuk mengkritisinya, demi mendapatkan suatu hasil akhir yang ideal.
Keempat, adanya kontrol akhir oleh rakyat (final control on the agenda by
the demos), di mana setiap keputusan final atas suatu kebijakan negara
berada di tangan rakyat. Dalam hal ini rakyat mempunyai peran yang
menentukan: rakyat bisa menyetujui atau menolak kebi-jakan dan/atau
keputusan yang hendak ditetapkan pemerintah. Dengan demikian
kedaulatan sepenuhnya di tangan warga negara atau rakyat. Kelima,
adanya sifat inclusiveness: terbuka, akomodatif dan tidak diskriminatif.
Semua warga negara yang telah dewasa (cukup umur) berhak ikut serta
secara aktif dan penuh (active and full participation) dalam proses
penyelenggaraan negara, dan berhak mendapatkan perlin-dungan dan
kesejahteraan yang optimal dari dan oleh negara, khususnya warga
negara yang cacat, minoritas, atau marjinal.
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Dalam konteks penegakan hukum pidana, asas kepastian hukum
harus dipadukan dengan asas keadilan untuk mewujudkan kemanfaatan
di dalam masyarakat.128 Dengan kata lain peraturan perundangundangan harus dipadukan dengan kinerja lembaga penegak hukum
untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konsep
Integrated criminal justice system masih menjadi pilihan yang baik untuk
dilaksanakan.129 Dengan Sistem tersebut, maka akan terjadi sinergi yang
baik dalam penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan sampai
pemasyarakatan.
Selain penguatan integrated criminal justice system perlu pula
dilakukan perubahan terhadap konsep pemidanaan dengan mengarah
pada konsep restorative justice.130 Konsep restorative justice merupakan
suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya
keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya
sendiri.
Penerapan konsep restorative justice menjadi semakin diperlukan
dengan adanya fakta bahwa konsep retributive bagi pelaku indak pidana
menyebabkan adanya over capacity131
yang ada di lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.
Terkait dengan implementasi dan penegakan hukum, adalah
tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum harus selalu
dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk
hukum. Berhasilnya upaya preventif yang berujung pada tidak terjadi
atau berkurangnya pelanggaran hukum, akan lebih memberikan

128

129

130
131

Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaβigkeit, lihat lebih jauh dalam
Shidarta, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam
Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.
Lihat lebih jauh dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme
dan Abilisionisme, (Bandung: Bina Cipta, Cet II revisi, 1996), hlm. 9-10.
Konsep restorative justice baru digunakan terhadap sistem peradilan pidana anak.
Berdasarkan data Ditjen. Pemasayarakatan, Kementerian Hukum dan HAM hingga perDesember 2014 terjadi 67,1% overcapacity kapasitas Lapas/Rutan di Indonesia.
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kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar
dibandingkan dengan upaya represif. 132
Salah satu upaya membangun dan menciptakan budaya hukum
masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang
ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk diseminasi
dan penyuluhan hukum. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tumbuh
budaya hukum baik di lapisan penyelenggara negara, aparatur penegak
hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan
penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari
penerapan asas fiksi hukum (rechtfictie) yang menyatakan bahwa ”setiap
orang dianggap tahu hukum”.133 Penerapan asas fiksi hukum tanpa
dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak
terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak
dalam pelanggaran yang mungkin tidak diketahuinya dan
kehendakinya.134
Dalam rangka penguatan pilar negara hukum akses keadilan dan
sistem penyelesaian sengketa harus menjadi perhatian. Hal ini terkait
erat dengan hak asasi manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti
dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun
tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM,
maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk
Enny Nurbaningsih, ”Rule of Law dan Perkembangannya Dalam Negara Hukum Indonesia”
(Makalah disampaikan pada acara Rule of Law in Indonesia yang diselenggarakan oleh World
Justice Project, 19 Januari 2015), hlm. 3.
ibid.
Fiksi perundang-undangan itu bukanlah fiksi sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai
fiksi. Fiksi hukum atau ”Ignorare Legis est lata Culpa” yang berarti setiap orang dianggap telah
mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan sudah lama ditinggalkan,
tetapi faktanya pandangan ini dianut dunia peradilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun
Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA Nomor 645K/Sip/1970 dan putusan MK Nomor
001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama: ”ketidaktahuan seseorang akan undang-undang
tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”. Begitu juga Putusan MA Nomor 77 K/Kr/1961 menegaskan
”tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan
dalam lembaran negara”. Lebih lanjut lihat A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia,
(Bandung: Refika Aditama, 2005) dan Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu
pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1986).
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melanggengkan kekuasaannya (abuse of power). Sebaliknya, apabila
HAM dibangun tanpa didasarkan pada suatu komitmen hukum yang jelas,
maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan
mudah untuk disimpangi, artinya hukum harus berfungsi sebagai
instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool yang memperhatikan
penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia.135
Oleh karena itu dalam sebuah negara hukum, muncul sebuah
korelasi yang sangat erat antara penerapan hukum dan penegakan HAM.
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan cerminan tekad para
pendiri bangsa dalam membentuk Negara Indonesia, telah memberikan
sinyal yang tegas bahwa Hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan di negara ini. Prinsip perlindungan hak asasi
manusia merupakan bagian yang khas dari Negara hukum.136 Kata ”perikemanusiaan” menunjukkan inti dari HAM, sedangkan kata ”perikeadilan” merupakan inti dari hukum yang ada di Indonesia. Dalam
konstitusi Indonesia, aturan-aturan tentang HAM dirumuskan dalam
Pasal 28A hingga Pasal 28I yang pada hakikatnya diadopsi dari Universal
Declaration of Human Right. Walaupun demikian, dalam menjalankan
hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut diatur
dalam Pasal 28J dan dilaksanakan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum.137

135
136

137

Mansyur A.Effendy, Kapita Selekta Hukum, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 224.
Harifin A. Tumpa, Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2010), hlm. 51.
Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.
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PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM
Sebenarnya konsep budaya hukum sebagai salah satu komponen
dari sistem hukum, mulai diperkenalkan pada tahun enam puluhan oleh
Friedman, terutama di dalam artikel yang berjudul Legal Culture and
Social Development.138 Menurut Friedman, budaya hukum merupakan
salah satu unsur dari sistem hukum (Legal system). Friedman melihat
bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan
substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan
(demands) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (interests)
individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi
hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut
merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang tercermin
dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatankekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya
hukum.139
Tuntutan-tuntutan tersebut, dijelaskan oleh Rahardjo datangnya
dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum. Tuntutan dan
permintaan itu menghendaki suatu penyelesaian dan pemilihan cara-cara
penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan tersebut
akan didasarkan pada pengaruh faktor-faktor orientasi, pandangan,
perasaan, sikap, dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap
hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh
dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat
orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut
disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif
tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong
tersebut. 140
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Artikel tersebut terbit di dalam Law and Society Review, 4, No.1 (1969), hlm. 29-44
Lawrence Friedman, The Legal System, : A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage
Fondation, 1975), hlm. 193.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 154.
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Lebih lanjut dikemukakan oleh Friedman bahwa istilah budaya
hukum mengacu pada pengetahuan publik, pola-pola sikap dan perilaku
masyarakat terhadap sistem hukum. Apakah orang-orang itu merasa dan
berprilaku sesuai dengan putusan pengadilan yang adil? Kapan mereka
menghendaki untuk menggunakan pengadilan? Bagian-bagian dari
hukum apa yang mereka pertimbangkan mempunyai legitimasi? Apa
yang mereka ketahui tentang hukum pada umumnya?141
Konsepsi budaya hukum tersebut kemudian antara lain
dipergunakan oleh Lev, dalam tulisannya yang berjudul Judicial
Institutions and Legal Culture in Indonesia. 142 Tulisan Lev tersebut diberi
ulasan oleh Rahardjo, bahwa Lev menerapkan konsep budaya hukum
untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia
semenjak revolusi. Ia menaruh perhatiannya untuk mencari kejelasan
mengapa dan bagaimana fungsi-fungsi hukum di wilayah jajahan dilayani
oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di negara yang
merdeka. Dengan perspektif tersebut Lev ingin mengetahui tempat
lembaga-lembaga hukum tersebut di dalam masyarakat dan negara
Indonesia.143 Uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu sistem hukum
dan budaya hukum. Sistem hukum menekankan kepada prosedur, akan
tetapi konsep ini tidak mampu menjelaskan bagaimana sesungguhnya
orang-orang menyelesaikan masalahnya, di dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk dapat menjelaskan masalahnya, maka sistem hukum itu
dalam menjalankan fungsinya membagi pekerjaannya dengan lembagalembaga lain di dalam masyarakat. Suatu sistem hukum tersebut terdiri
atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-lembaga formal
bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya.
Pengorganisasian, tradisi, dan gaya sistem politik yang terdapat pada
bangsa sangat menentukan seberapa jauh proses-proses hukum itu atau
141
142

143

Lawrence M. Friedman, opcit., hlm. 193-194.
Tulisan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nirwono dan AE Priyono
dalam buku Daniel S. Lev, Hukum dan politik di Indonesia, kesinambungan dan Perubahan,
(Jakarta: LP3ES, 1990).
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 86.
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dapat digunakan dalam rangka manajemen sosial serta usaha mencapai
tujuan-tujuan bersama. Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang
terkait dengan hukum (substantif) dan proses hukum (hukum ajektif).
Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan,
yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum ajektif
(prosedural). Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi
fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di
dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan
seterusnya pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di
dalam masyarakat.144
Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial
atau Spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya nonmaterial
atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang
buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar
dari etika (mengenai apa yang benar dan yang salah), norma atau kaidah
(yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan), dan pola perilaku
manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai 3 aspek, yaitu
aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek kognotif adalah
yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang
berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah
aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak
berbuat.145
Menurut Darmodiharjo dan Sidharta, budaya hukum identik dengan
pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum
secara keseluruhan. Mengutip pendapat Harjono yang diambil dari
pendapat ahli hukum Belanda Schmid, mereka membedakan antara
perasaan hukum (rechtsgevoel) dengan kesadaran hukum
(rechtsbewutzijn). Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan

144
145

Daniel S. Lev, opcit, hlm. 119-120
Soerjono Soekanto, et.al., Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta:
Rajawali, 1994), hlm. 202-203.
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merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah
abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subyek hukum. Subyek
hukum tersebut dapat berupa individu, kelompok individu (masyarakat)
dan juga badan hukum tertentu146. Sementara itu Soekanto dan Taneko
mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai,
yaitu konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian
antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang
sepantasnya. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah
sebagai berikut:
a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law
awareness);
b) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance);
c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude);
d) Pola perilaku hukum (legal behavior).147
Menurut Ndraha, mengutip Sathe dan Robbins, suatu budaya dapat
diukur dari kuat-lemahnya budaya tersebut. Jadi ada budaya kuat dan
budaya lemah. Tiga ciri budaya kuat adalah: thickness, extent of sharing,
dan clarity ordering. Demikian juga Robbins mengatakan bahwa a strong
culture is characterizedby the organizations core values being intensely
held, clearly ordered, and widely shared. Jadi budaya kuat adalah yang
dipegang semakin intensif (semakin mendasar dan kukuh), semakin luas
dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat
budaya, semakin kuat efek atau pengaruh terhadap lingkungan dan
perilaku manusia. Budaya kuat juga dapat dikatakan budaya yang
berketahanan148. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ndraha bahwa jika
tingkat budaya dihubungkan dengan nilai, dapat diidentifikasikan
menurut kuantitas kualitas sharing suatu nilai di dalam masyarakat, yaitu:

146

147

148

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 154-155.
Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983),
hlm. 348.
Taliziduhu Ndraha, Budaya Organisasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 122.
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1) Semakin banyak anggota masyarakat (aspek kuantitatif) yang
menganut, memiliki dan menaati suatu nilai, semakin tinggi tingkat
budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka ada budaya global, budaya
regional, budaya bangsa, budaya daerah, dan budaya setempat.
2) Semakin mendasar penaatan nilai (aspek kualitatif), semakin kuat
budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka budaya dapat dikelompokan
menjadi budaya kuat, budaya sedang, dan budaya lemah149.
Dari beberapa konsep budaya hukum sebagaimana telah
dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diketahui aspek-aspek yang
terkandung dalam konsep budaya hukum. Jadi unsur-unsur yang
terkandung dalam setiap konsep yang dikemukakan para ahli tersebut,
setidak-tidaknya terdapat dua aspek dalam konsep budaya hukum, yaitu
aspek nilai (value) dan sikap (attitude). Kedua aspek tersebut terjalin
secara erat dan menentukan satu dengan lainnya, artinya aspek nilai yang
dianut oleh seseorang atau kelompok orang akan sangat menentukan
sikap seseorang atau kelompok orang akan sangat menentukan sikap
seseorang atau sikap kelompok orang tersebut. Kedua aspek itu
merupakan indikator dari budaya hukum, artinya dengan mengetahui
nilai sikap masyarakat terhadap hukum maka dapat diketahui keadaan
budaya hukum dari masyarakat tersebut.
Dengan mengikuti pendapat Sathe dan Robbins, yang dikutip oleh
Ndraha, tentang pembagian budaya menjadi kuat, sedang dan lemah.
Demikian pula untuk budaya hukum. Jadi terdapat budaya hukum kuat,
sedang, dan lemah. Isitilah budaya hukum kuat dipergunakan untuk
menggambarkan keadaan masyarakat yang sangat kuat dan kokoh dalam
mengikuti dan mentaati nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.
Demikian sebaliknya budaya hukum lemah merupakan istilah untuk
menggambarkan keadaan masyarakat yang tidak menganut dan mentaati
nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat atau sangat rendah dalam
merespon hukum yang berlaku di masyarakat.
149

Ibid., hlm. 44-45.
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Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari
upaya nation character-building. Membangun sikap dan mengubah
mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif
sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaranpelanggaran hukum. Budaya hukum juga perlu dibangun di kalangan
aparat penegak hukum. Hal ini penting mengingat bahwa penegakan
hukum, khususnya pemberantasan korupsi, sangat bergantung pada
seberapa kuatnya etika, integritas dan komitmen aparat penegak hukum
itu sendiri.150 Hal ini sejalan dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang
melihat bahwa salah satu masalah mendasar yang mendesak dan segera
harus diselesaikan adalah masalah pemberdayaan birokrasi atau
bureaucratic engineering.151
Permasalahan yang masih mengemuka pada sisi budaya hukum
adalah degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini
ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya
tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun
kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwaperistiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Pada tataran akar rumput,
maraknya kasus main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian
anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tidak seharusnya
dilihat sebagai sekedar eforia yang terjadi pasca reformasi. Di balik itu
tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan telah
diartikan sebagai ‘serba boleh’ dan timbulnya kesan seolah-olah
masyarakat adalah ‘penegak hukum’.
Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum memang
terkait dengan tingkat pendidikan. Namun demikian perlu dilakukan
langkah cerdas diseminasi hukum, walaupun tingkat pendidikan sebagian
masyarakat masih kurang memadai, melalui kemampuan dan
150

151

Arfan Faiz Muhlizi, “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan
Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat,” Jurnal Rechtvinding Vol.2 No.1 (2013), hlm.67
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 1719. Birokrasi yang dimaksud bisa diperluas pemaknaannya menjadi penyelenggara Negara, baik
yang berada pada wilayah eksekutif, legislatif, maupun judicial. Bandingkan konsep ini dengan
pandangan Roscue Pond tentang fungsi hukum sebagai social control dan social engineering.
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profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum, agar
pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik,
antara lain melalui contoh prilaku, dan sikap perbuatan penyelenggara
negara dan penegak hukum yang dapat memberikan rasa percaya
masyarakat.
Globalisasi dan Relasi terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
Fenomena ‘Globalisasi’ acap kali terdengar dalam sebuah
diskursus yang mengkaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial
di masyarakat. Roland Robertson, dosen sosiologi Universitas
Aberdeen, salah satu penulis pertama di bidang globalisasi,
mendefinisikan globalisasi pada tahun 1992 sebagai: “...pemadatan
dunia
dan
pemerkayaan
kesadaran
dunia
secara
152
keseluruhan”. satu definisi lagi yang dapat membantu memahami
kontekstualitas dari globalisasi yaitu sebagaimana tertuang dalam
buku The Race to the Top: The Real Story of Globalization, jurnalis
Swedia Thomas Larsson yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:.
“..proses penyusutan dunia sehingga jarak semakin pendek dan
segala hal terasa semakin dekat. Globalisasi mengacu pada semakin
mudahnya interaksi antara seseorang di satu tempat dengan orang
lain di belahan dunia yang lain.”153dari pengertian tersebut tentu
dalam lingkup pergaulan Internasional bangsa Indonesia tidak dapat
melepaskan diri dari pengaruhnya terhadap globalisasi yang terjadi
dalam pola-pola interaksi sosial masyarakat.
Globalisasi yang juga dialami oleh bangsa Indonesia tentu akan
berpengaruh pada budaya bangsa yang hidup dan dimiliki
sebelumnya oleh bangsa Indonesia, yang di dalam budaya tersebut
termasuk hukum di dalamnya. Sosiolog memandang hukum sebagai
sebuah produk budaya. Hukum hanyalah benda mati, yang tiada
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Robertson, Roland (1992). Globalization : social theory and global culture (edisi ke-Reprint.).
London: Sage. ISBN 0803981872.
Larsson, Thomas. (2001). The Race to the Top: The Real Story of Globalization Washington, D.C.:
Cato Institute. p. 9. ISBN 978-1-930865-15-0
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artinya jika tidak dibuat dengan kesadaran atas urgensinya dan
ketulusan untuk melaksanakannya154. Hukum adalah untuk
manusia,155 artinya suatu aturan hukum tidak dapat lepas dari aspek
manusia, karena esensi dan eksistensinya berpusat pada manusia
(antro posentris), dari-oleh-dan untuk manusia. Hukum tersebut
tumbuh dari kehendak, motif, ideal dan keprihatinan manusia. Ia
dibuat oleh manusia, dan dirumuskan dalam bahasa manusia yang
hanya dapat dipahami oleh manusia. Ia dijalankan oleh manusia dan
untuk melayani kepentingan manusia. Keyakinan dasar ini tidak
melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum,
melainkan manusialah yang berada pada perputaran hukum.156
Pergulatan hukum ditengah-tengah arus globalisasi budaya
tentu harus dibangun dan dimaknai sebagai bingkai ke-sistem-an,
hukum dikonstruksikan sebagai suatu sistem (the legal system) yang
terkait satu sama lain (substance, structure, and culture)
sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman157 dengan teori
sistem hukumnya yang memetakan adanya tiga komponen sebagai
pembentukan sistem hukum dan dijadikan dasar minimal penilaian
efektifitas berlakunya hukum disebuah negara. Salah satu
komponen penting tersebut tidak lain adalah budaya hukum (legal
culture). Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya
terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum
dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada
komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun
disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, akan
tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan

154

155

156

157

Nur Rohim Yunus, “Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum
Progressif”, Supremasi Hukum Vol 11 No. 1, (2015), hlm. 40
Satjipro Rahardjo, Membedah Hukum Progressif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm.
151.
Satjipro Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan
Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 139.
Lawrence M Friedman, Law and Society: an introduction (Prencite-Hall Foundations of Modern
Sociology Series, Englewoods Cliffts, Standford University, New Jersey, 1979.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 81

PU

SA
N

EV

BP

H

N

hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat,
tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh
budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.158
Relevansi hukum dan budaya akan berciri pada karakteristik
pembentukan sebuah hukum di tengah-tengah perilaku masyarakat.
Corak hukum akan berbeda antar tiap negara, dan tidak mutlak
harus disamakan corak hukum antara negara yang satu dengan
negara yang lain, karena transplantasi hukum tidak selalu dapat
beradaptasi pada suatu masyarakat tertentu, dapat saja beradaptasi
jika memang sesuai dengan budaya yang tumbuh dan berkembang
pada masyarakat tersebut.
Demikian juga relasi antar ‘Budaya Hukum’ dan ‘Kesadaran
Hukum’ saling kait mengkait. Frasa “budaya hukum” (legal culture)
dan “kesadaran hukum” (legal consciousness; legal awareness)
dipergunakan secara analitis untuk mengidentifikasi pemahaman
dan pemaknaan terhadap hukum yang bersirkulasi dalam hubunganhubungan sosial. Awalan (prefix) “hukum” (legal) menandai suatu
aspek dari budaya umum (general culture) yang dihubungkan
dengan hukum (law), institusi hukum (legal institution), aktor, dan
perilaku hukum. Budaya hukum menunjuk pada suatu tingkatan
(makro atau kelompok) dari agregasi fenomena. Kesadaran hukum
lazimnya menunjuk pada tingkatan mikro dari tindakan sosial,
khususnya cara individu menginterpretasi dan memobilisasi
pengertian dan tanda-tanda hukum.159 Kesadaran hukum bukan sifat
individu, namun tipe praktik sosial yang merefleksikan dan
membentuk struktur sosial (social structure). Kesadaran Hukum juga
melibatkan persepsi mengenai badan pembentuk hukum
(lawmaking bodies), sistem peradilan, penegakan hukum, dan lain-

158

159

Esmi Warasih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryandaru
Utama, 2005) hlm. 96
Susan S. Silbey, 2001, “Legal Culture and Legal Consciousness”, International Encyclopedia of the
Social & Behavioral Sciences, h.8623-8624 dalam Hari Purwadi “Kesadaran Hukum: Ketegangan
Antara Ideal Hukum Dan Realitas” makalah yang ditulis khusus untuk penyusunan buku DPHN
2018
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lain “pemaknaan, sumber otoritas, dan praktik budaya yang secara
umum diakui sebagai legal”.160 Silvia Kaugia mendefinisikan
kesadaran hukum sebagai “a collection of ideas, views, feelings and
traditions which reflects people’s attitudes toward legal issues in
society.”161 Pengertian tersebut menunjuk pada kesadaran individu
dalam memahami, menjalani, dan merespon hukum dan legalitas.
Hukum dalam pengertian merepresentasikan seperangkat institusiinstitusi formal, sedangkan legalitas (legality) dimaknai bagaimana
institusi formal itu membentuk dan dibentuk oleh keyakinan dan
tindakan sehari-hari. Dengan demikian jika diamati "jejak hukum"
(imprint of law) dalam interaksi sosial dan persepsi serta tanggapan
individu terhadap interaksi tersebut. Tentu saja, sebelum mobilisasi,
beberapa kejadian pencetus harus terjadi, seperti dibobol,
mengalami diskriminasi, atau berselisih dengan tetangga. Kesadaran
hukum merupakan proses yang dinamis di mana orang mengalami
peristiwa dalam kehidupan mereka, memahami peristiwa-peristiwa
itu, dan menanggapinya. Dengan demikian, individu tidak hanya
mengekspresikan perspektif tentang legalitas, mereka membentuk
makna dan batasannya. Kekuatan yang sama cenderung mendorong
respons mobilisasi dan persepsi bahwa suatu peristiwa atau
perselisihan memerlukan tanggapan semacam itu.162 Tanggapan
yang semula berupa aksi atau perilaku individu itu pada gilirannya
membentuk pola atau struktur sosial.
Jolanta Bieliauskaite dan Vytautas Slapkauskas membagi
kesadaran hukum berdasarkan elemen strutural, yaitu: psikologi

160

161

162

Erik D. Fritsvold, 2009, “Under the Law: Legal Consciousness and Radical Environmental Activism”,
Law
&
Society
Inquiry,
Vol.34,
Issue
4,
h.803-804.
[799-824},
https://fewd.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_ethik_wiss_dialog, dalam Hari Purwadi,
Ibid.
Silvia Kaugia, 1996, “Structure of Legal Consciousness”, Juridica International Law Review, Vol.1.,
h.16 [16-20] https://www.juridicainternational.eu/index.php?id=13248, dalam Hari Purwadi,
Ibid.
Amy Blackstone, Christopher Uggen, and Heather McLaughlin, 2009,”Legal Consciousness and
Responses to Sexual harassment”, Law & Society Review, Volume 43, Issue 3, h.632-633 [631668], diunduh dari https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840650/
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hukum (legal psychology) dan ideologi hukum (legal ideology).
Psikologi hukum dihubungkan dengan perasaan seseorang yang
dialami ketika menghadapi legislasi dan penegakan hukum dari
berbagai struktur sosial, serta ketika orang tersebut menilai sejauh
mana keadilan dan kepentingan pribadi diperhitungkan. Psikologi
hukum mengandung perasaan, seperti rasa keadilan, emosi, suasana
hati, kebiasaan dan stereotip, yang disebabkan oleh kepercayaan
atau ketidakpercayaan seseorang terhadap lembaga pemerintah
dan non-pemerintah, putusan pengadilan, oleh intoleransi terhadap
pelanggaran hak, oleh keyakinan untuk menghormati atau tidak
menghormati undang-undang tertentu, dengan tekad untuk
membela hak-hak. Dengan kata lain, psikologi hukum adalah lapisan
kesadaran hukum yang spontan, tidak teratur, tidak sistematis, yang
memanifestasikan dirinya melalui reaksi psikologis setiap orang atau
kelompok sosial terhadap ketidakadilan dan fenomena negara dan
hukum. Di sisi lain, Ideologi hukum adalah sistem ide-ide hukum,
teori dan pendekatan, yang menurutnya orang mengakui hukum
yang ada, menilai realitas hukum dan mengungkapkan hukum yang
diinginkan. Tidak seperti psikologi hukum, ideologi hukum adalah
perenungan hukum yang bertujuan. Ini mencerminkan kepentingan
sadar berbagai kelompok sosial, membenarkan klaim mereka dan
sarana untuk menjadi perintah hukum.163
Studi-studi mengenai kesadaran hukum dengan demikian
dapat
dikategorikan
dalam
pendekatan
fenomenologi
(phenomenological spproach) yang cenderung menekankan pada
ide bahwa “realitas sosial” terdiri atas makna atau pemahaman
bersama yang dilekatkan oleh para aktor terhadap situasi sosial,
yaitu situasi yang melibatkan hubungan atau berhubungan dengan
aktor lain. Dalam sudut pandang fenomenologis ini, aturan hukum

163

Jolanta Bieliauskaite dan Vytautas Slapkauskas, 2015, “The Content of the Education of Legal
Consciousness In a Comprehensive School: Lithuania’s Experience”, Procedia -Sicoal and
Behavioral
Sciences
197
h.149,
(148-155),
diunduh
dari
https://ac.elscdn.com/S1877042815040653, dalam Hari Purwadi, Ibid.
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dan maknanya diciptakan dalam interaksi antar individu: antara
korban dan pelaku, polisi dan tersangka, hakim dan para pihak yang
berperkara. Interaksi itu menegosiasikan makna hukum yang
sebenarnya, sehingga hukum bukan sekadar kumpulan aturan.164
Kesadaran hukum juga menjelaskan pengalaman (experience)
atau keadaan yang sesungguhnya (actuality) dari individu, sehingga
mengarahkan pilihan tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu,
kesadaran ditentukan oleh pengetahuan yang membangun
pemahaman, dan pengalaman yang menuntun pada pemaknaan
atau interpretasi, sehingga individu memilih tindakan tertentu
dalam mewujudkan hukum. Dalam hubungan ini, Roger cotterrell
menyoal jenis pengalaman hukum (kind of legal experience) yang
memiliki signifikansi pada cara individu-individu berpikir mengenai
hukum.165 Pengalaman merupakan ukuran bagi pencapaian idealideal hukum, namun bukan hal mudah untuk mengidentifikasi
pengalaman hukum. Sebab, kesadaran umum atas lembaga dan
praktik hukum sebagai bagian dari latar belakang kehidupan sosial
tidak mungkin, dengan sendirinya merangkai ketegangan antara
"pengalaman" dan "ideal" yang dirujuk sebelumnya. Tetapi,
pengetahuan yang terperinci tentang, misalnya, doktrin hukum
sebagaimana ditafsirkan dan diterapkan oleh pengadilan dan
lembaga hukum lainnya dan yang berlawanan dengan ide-ide hukum
luas atau simbol yang terkait dalam kesadaran publik terhadap
hukum dapat menciptakan ketegangan bahkan untuk orang-orang
tanpa kepentingan pribadi langsung turut menopang.166
Salah satu yang dianggap lebih signifikan bagi Cotterrell untuk
menggambarkan pengalaman yang relevan, yaitu dampak pada
kondisi kehidupan personal individu (law’s impact on the individual’s
personal conditions of life).167 Dalam konteks kasus pelecehan

164
165
166
167

Roger Cotterrell, Op. Cit., h.146-147.
Roger Cotterrell, Op.Cit., h.175.
Ibid.
Ibid.
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seksual di Mataram yang berakhir dengan pemidanaan korban
pelecehan membangun pengalaman bahwa ideal-ideal UU ITE dan
praktik pengadilan tidak berpihak pada perempuan korban
pelecehan seksual. Pengalaman itu pada gilirannya membangun
pemahaman (understanding) dan pemaknaan (meaning) pada
hukum dalam hubungan dengan korban. Pengalaman kasus
pelecehan seksual itu tidak hanya dapat membentuk struktur sosial
yang tidak percaya pada hukum dan institusi hukum, khususnya
pengadilan, dalam bidang kehidupan sosial yang lebih luas, namun
juga legitimasi hukum – penerimaan atau penolakan terhadap
hukum. Pengalaman dalam kasus itu juga membentuk kesadaran
hukum bahwa institusi-institusi hukum utamanya pengadilan, dalam
praktik membingkai putusan-putusan hukum dalam pengabaian
adanya “ketidaksamaan” (inequality) kekuatan atau kekuasaan,
seperti ketidaksamaan gender – antara laki-laki dan perempuan,
ketidaksamaan sosial-ekonomi – yang kaya dan miskin,
ketidaksamaan kedudukan politik – penguasa dan rakyat.
Pengalaman itu juga potensial melahirkan kesadaran publik bahwa
institusi-institusi hukum rentan menciptakan variasi hukum
berdasarkan bingkai kekuatan dan kekuasaan. Hukum terasa keras
bagi yang lemah dan lunak bagi yang kuat secara ekonomi, politik,
bahkan pengetahuan hukum.
2. Budaya Hukum dan Perkembangan Teknologi168
Studi sosio-legal menjelaskan bahwa analisis mengenai hukum
tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Sebagai institusi sosial
(subsistem dari masyarakat), hukum secara ideal melayani fungsi
penting untuk masyarakat. Fungsi tersebut antara lain: kontrol sosial
(social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement),

168

Keseluruhan Sub Bagian ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Hari Purwadi., S.H. dalam makalah
berjudul ’Rencana Induk Pembangunan Hukum dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0’ yang
ditulis khusus untuk FGD penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum (DPHN 2019)
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perubahan sosial (social change), melanggengkan hak dan
kebebasan sipil (preservation of civil rights and civil liberties) – “rule
of law”, serta menyatakan nilai-nilai moral masyarakatnya
(expression of a society’s moral values).169 Oleh karena itu, hukum
dapat menembus ruang-ruang sosial yang membutuhkan
ketertiban, harmoni, perubahan, jaminan atas hak dan kebebasan
sipil, serta penjagaan moral sosial. Sebagai suatu diskursus, hukum
dapat berada dimana pun dan melakukan tematisasi masalah
sebagai hukum.170 Semua norma hukum dengan fungsi-fungsi
tersebut didasari oleh nilai (value)– implisit atau eksplisit, sebagai
suatu konsep yang dikehendaki (values are institutionally linked
concepts). Konsep-konsep ini di antaranya, seperti: nilai kekayaan,
nilai kebebsan individu, nilai privasi, nilai persamaan171, termasuk
nilai validasi komunikasi – melalui cara-cara informasi elektronik
atau konvensional.
Hubungan resiprokal antara hukum dan masyarakat memberi
arti pada revolusi industri 4.0 sebagai salah satu bentuk perubahan
sosial (social change) yang membawa dampak pada potensi
perubahan dalam hukum (change in law). Indonesia tidak dapat
mengisolasi dan niscaya masuk dalam narasi baru atas hukum
dengan mengintroduksi konsep-konsep hukum baru. Menggunakan
jargon ilmu mengenai hubungan kausal antara dua variable, maka
revolusi industri 4.0 merupakan variabel bebas (independent
variable) dan hukum merupakan variabel terikat (dependent
variable). Variabel bebas adalah sesuatu yang memengaruhi variabel
terikat; sebaliknya variabel terikat adalah sesuatu yang dipengaruhi
oleh variabel bebas. Sebagai variabel terikat, seperti dikemukakan
oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) bahwa “hukum

169

Steven E. Barkan, 2009, Law and Society an Introduction, New Jersey: Pearson Prentice Hall, h.45.
170
Roger Cotterrell, 2006, Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory,
England: Ashgate, h.23.
171
William M. Evan, 1990, Social Structure and Law: Theoretical and Empirical Perspective, Newbury
Park: Sage Publications, h.57.
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bukan sebagai kode kekal yang terukir di atas batu. Hukum juga
didisrupsi oleh revolusi teknologi” (The law is not an immutable code
carved in stone. It too is being disrupted by the technological
revolution172). Dalam batas ini, maka pertanyaan utama, yaitu
sampai pada tingkat apa telah dilakukan perubahan hukum nasional
dalam merespon revolusi industri 4.0?
Fenomena Industry 4.0 pertama kali muncul pada tahun 2011
di Jerman sebagai proposal untuk pengembangan konsep baru
kebijakan ekonomi Jerman berdasarkan strategi teknologi tinggi.
Konsep ini telah meluncurkan revolusi teknologi keempat, yang
didasarkan pada konsep dan teknologi yang mencakup sistem fisik
cyber, Internet of things (IoT), dan Internet of services (IoS),
berdasarkan komunikasi abadi melalui Internet yang memungkinkan
interaksi berkelanjutan dan pertukaran informasi tidak hanya antar
manusia (C2C) serta manusia dan mesin (C2M), tetapi juga antar
mesin itu sendiri (M2M).173 Kecenderungan revolusi industri 4.0 ada
pada pembentukan saluran komunikasi untuk pertukaran informasi
terus menerus tentang kebutuhan dan situasi individu berdasarkan
waktu nyata (real time).174 Kecenderungan ini sekaligus
memperkenalkan nilai baru dari fenomena industri 4.0.
Sejalan dengan pemahaman bahwa konsep hukum terhubung
dengan nilai yang diusung oleh suatu fenomena, maka
pembangunan hukum meniscayakan pengakajian kembali konsepkonsep hukum yang ada mengenai “saluran komunikasi antar mesin
untuk pertukaran informasi secara terus menerus berdasarkan
waktu nyata”. Keniscayaan hukum nasional untuk mengakomodasi
nilai dan konsep baru dalam konteks industri 4.0 karena perilaku
bangsa Indonesia telah terhubung dengan industri 4.0 – menjadi
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Narayan Toolan, 2018, “3 Ways the Fourth Industrial Revolution is disrupting the law”, World
Economic
Forum,
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/three-ways-the-fourthindustrial-revolution-is-disrupting-law/
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Vasja Roblek, Maja Meško, and Alojz Krapež, “A Complex View of Industry 4.0”, SAGE Open, AprilJune 2016, h.1 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244016653987.
174
Ibid.
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masyarakat digital (digital society). Masyarakat digital ditandai oleh
pengaruh digitalisasi data pada kehidupan. Data atau informasi
digital ini bukan hanya berfungsi untuk memberi informasi kepada
warga, namun juga membuka jalan lebar untuk informasi yang salah.
Dalam konteks informasi kepada warga, maka pembangunan hukum
berdasarkan industri 4.0 tidak hanya berkaitan dengan hukum siber
(“cyber law”) atau bidang hukum generik lainnya, tetapi meliputi
banyak bidang hukum yang sangat spesifik, seperti hukum
kesehatan, hukum transportasi, hukum pendidikan, hukum
perbankan, hukum perdagangan, hukum ketenagakerjaan. Bidangbidang layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan perbankan,
juga bidang lainnya telah melibatkan mesin, robot, dan digitalisasi
(perubahan tingkat sistem adopsi teknologi)—yang dikaitkan dengan
teknologi disruptif. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa industri 4.0
dengan digitalisasinya menimbulkan implikasi pada hubunganhubungan hukum spesifik, seperti hubungan antara pengusaha dan
buruh mengenai pekerjaan (employment) dan kinerja (performance
of the work), atau hubungan antara bidan dan klien dalam hal
pembuatan rekam medis elektronic (electronic medical record) yang
jelas dan lengkap. Demikian juga implikasi industri 4.0 pada
hubungan perusahaan – pemasok (company – supplier relationship),
“blockchain” menawarkan transaksi cepat, biaya transaksi rendah,
dan memiliki potensi untuk mentransformasi bisnis, dan revolusi
keamanan siber. Kontrak pintar (smart contracts) pada blockchain
mengumpulkan data apa pun yang timbul dari kontrak, dan ini
membantu melacak setiap tindakan yang diambil sehubungan
dengan item tersebut. Pada prinsipnya, data tidak dapat diubah lagi
ketika telah muncul pada blockchain, dan ini membantu untuk
mereduksi terjadinya fraud dalam pemasokan barang.
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Penerapannya pada industri masih menjadi perdebatan karena
belum adanya standar dan regulasi.175
Pada batas pengertian teknologi disruptif seperti diuraikan,
maka jawaban atas pertanyaan mengenai tingkat respon hukum
nasional adalah masih rendah. Artinya perubahan sosial dalam
teknologi disruptif belum melahirkan perubahan hukum yang
signifikan. Bahkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada struktur
hukum atas penerapan teknologi digital pada bidang praktik hukum
itu sendiri, seperti ruang sidang – sehubungan dengan penerapan eCourt (electronic justice system) oleh Mahkamah Agung, juga firma
hukum yang semua itu memengaruhi akses pada keadilan (access to
justice) belum diantisipasi. Berseiring dengan ruang akses pada
keadilan yang semakin lebar, maka permasalahan, hambatan,
bahkan gangguannya juga semakin terbuka besar.
Perkembangan teknologi informasi yang telah mencapai
revolusi industri 4.0 meningkatkan globalisasi berbagai bidang,
termasuk hukum – terutama mobilisasi hukum lintas batas
(transfrontier mobility of law). Oleh karena itu, revolusi industri 4.0
bukan tantangan pembangunan hukum pada masa mendatang,
namun masa kini karena revolusi industri 4.0 telah menjadi
fenomena global, tidak terkecuali bagi Indonesia. Bahkan European
Commission menyatakan melalui Blog Post bahwa “digitalization is
like globalization: it needs to be managed and ruled”.176
Globalisasi yang ditopang oleh revolusi industri 4.0 memiliki
pengaruh besar pada pembangunan hukum nasional, tidak hanya
terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan pada
tingkatan nasional atau negara, bahkan pembangunan hukum pada
tingkatan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Globalisasi dan
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Ali Sami Er, 2017, “Industry 4.0 and Its Impact in the Legal World”, Newsletter, Erdem & Erdem
Law
Office,
http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/newsletter/industry-40-and-itsimpact-in-the-legal-world/.
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Marco gay, “Digitalization is like globalization: it needs to be managed and governed”, Blog Post,
European
Commission,
21
March
2017,
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/blog/digitalization-globalization-it-needs-be-managed-and-governed.
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teknologi informasi semakin mempermudah terjadinya transplantasi
hukum (legal transplant). Transplantasi dalam pengertian
perpindahan hukum dari satu sistem ke sistem lain atau dari satu
bangsa ke bangsa lain. Jonathan M. Miller mendefinisikan
transplantasi “the movement of laws and legal institution between
states”177, adapun Alan Watson – Guru transplantasi hukum –
mengartikan sebagai “the moving of a rule or a system of law from
one country to another, or from one people to another”.178 Jadi
transplantasi merupakan salah satu akibat dari globalisasi di bidang
hukum. Larry Catá Backer menulis bahwa:
Globalization in the form of patterns of trade, communication,
development, and migration, has compelled once autonomous,
sovereign, and more or less homogenous nation-state to interact
in unprecedented ways. The sort of globalization that these forms
of interactions represent has had a tremendous impact on the
legal systems of nation-state, and more generally on law.
……. The legal systems of political entities today interact in
multiple and increasingly complex ways. Strong incentives toward
harmonization are built into these interactions. Whether this
century will witness an acceleration of the pace of the
convergence of once separate and autonomous legal systems –
through harmonization of the ends or means of regulation or
through the adoption of common basic norms of law – or whether
resistance to loss of legal autonomy will lead to the preservation
of difference, and a respect for divergence, remains to be seen.179
Globalisasi terbukti telah memberi dampak pada hukum
nasional, mulai dari tingkatan sistem sampai pada unsur-unsurnya,
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Jonathan M. Miller, 2003, “A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and
Argentine Examples to Explain the Transplant Process”, The American Journal of Comparative
Law, Vol.51, No.4, h.839 [839-885].
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Alan Watson, 1993, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Athens: University of
Georgia Press, h.21.
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Larry Catá Backer, 2007, Harmonizing Law in an Era of Globalization, Durham: Carolina Academic
Press, 6.
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yaitu: ide, konsep, dan solusi, struktur institusi, dan metode.
Globalisasi di bidang hukum telah menyebabkan perubahan besar
dalam tertib kehidupan sosial di Indonesia. Pasca-kolonialisme,
Konstitusi Indonesia telah membuka jalan lebar bagi masuknya
hukum asing (foreign law) ke Indonesia melalui berbagai aktor –
pemerintah, LSM, maupun korporasi ikut memberi andil.
Hukum nasional dilihat dari perspektif sistem hukum
merupakan “mixed legal system” (sistem hukum campuran) – sistem
hukum hibrida, sehingga Indonesia menjadi “mixed jurisdiction”
(jurisdiksi campuran). Campuran sistem-sistem hukum itu
cenderung membentuk lapisan-lapisan (layer law) antara tradisi
Eropa Kontinental (Civil law tradition), hukum Islam (Islamic legal
tradition), hukum adat (indigenous legal tradition/adat
law/customary law), dan hukum Hindu (Hindu legal tradition).
Secara historis, perkembangan sistem hukum campuran di Indonesia
menunjukkan semakin terhegemoni oleh hukum Barat modern
(modern Western law). Oleh karena itu, hukum nasional didominasi
oleh lapisan “tebal” dari tradisi hukum Barat, khususnya Eropa
Kontinental (Civil law tradition). Mengikuti ajaran perbandingan
hukum bahwa koeksistensi sistem-sistem hukum itu melahirkan
persaingan dan dapat menimbulkan iritasi pada hukum adat,
sebagaimana dikatakan oleh Gunther Teubner:
However, when a foreign rule is imposed on a domestic culture, I
submit, something else is happening. It is not transplanted into
another organism, rather it works as a fundamental irritation
which triggers a whole series of new and unexpected events. It
irritates, of course, the minds and emotions of tradition-bound
lawyers; but in deeper sense – and this is the core of my thesis –
it irritates law’s ‘binding arrangement’. It is an outside noise
which creates wild pertubations in the interplay of discourses
within these arrangements and forces them to reconstruct
internally not only their own rules but to reconstruct from scratch
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the alien element itself. ‘Legal irritants’ cannot be domesticated;
they are not transformed from something alien into something
familiar, not adapted to a new cultural context, rather they will
unleash an evolutionary dynamic in which the external rule’s
meaning will be reconstructed and the internal context will
undergo fundamental change.”180
Tesis Teubner yang radikal ini meskipun memperoleh
penentangan keras dari Alan Watson, namun tidak sepenuhnya
dapat disalahkan. Dari perspektif budaya tersebut (law as cultural
artifacts), memeroleh pembenaran dari pengalaman iritasi pada
hukum adat Indonesia. Pada bagian lain Teubner mengingatkan
bahwa pada gerakan belakangan ke arah internasionalisasi,
Eropanisasi, dan globalisasi, sehingga bangsa-bangsa industrial
(sekarang bangsa digital) diduga mengonvergensi ke arah struktur
sosial-ekonomi yang sama. Konsekuensinya, konvergensi sosialekonomi membuat uniformitas hukum sebagai tujuan utama yang
dimungkinkan secara serentak dan dikehendaki. 181 Hal ini juga sudah
ditulis oleh Susan S. Silbey pada akhir abad ke-20 bahwa globalisasi
dapat ditafsirkan sebagai bentuk dominasi, seperti kolonialisme.
Transmisi global mengenai standar produk barang dan jasa,
sebagai misal, dilindungi melalui peningkatan standar bentuk dan
proses hukum – lebih efektif dalam strukturasi pertukaran sosial
lokal dan memaksakan makna pada budaya lokal daripada
kemampuan inovasi lokal dalam menyesuaikan dan melakukan
rekonstruksi media pertukaran global.182 Dalam konteks ini tuntutan
digitalisasi dan pengaruh globalisasi tidak hanya persoalan
uniformitas nilai dan konsep hukum, tetapi juga inovasi lokal dapat
memenuhi standar itu (budaya populer), seperti hubungannya
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3. Peran Negara Membangun Kesadaran Hukum183
Kesadaran hukum meliputi juga ide-ide orang mengenai
keadilan, kekuasaan, dan hak, serta bagaimana ide-ide itu
memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, terutama reaksi pada
keluhan dan sengketa. Dalam hubungan dengan kehidupan seharihari penelitian Patricia Ewick dan Susan S. Silbey “The Common Place
of Law: Stories from Everyday Life”, menemukan 3 (tiga) tipe
kesadaran hukum. Beberapa orang memiliki “a before the law
consciousness” disebabkan mereka menghormati hukum dan
bahkan berpegang pada hukum dengan perasaan terpesona (hold it
in awe). Orang-orang ini cenderung beralih pada hukum hanya
ketika masalah-masalah yang sangat parah muncul dan dapat
membuatnya frustrasi oleh kompleksitas hukum ketika mereka
menjalani. Orang-orang lainnya memiliki “with the law
consciousness” disebabkan mereka cukup siap dan berkehendak
untuk menggunakan hukum agar mencapai kepentingannya sendiri
(self-interests). Mereka memandang hukum sebagai suatu
permainan (game), sehingga aturan-aturan dapat dimanipulasi
apabila harus menang dan kebanyakan pemain yang berpengalaman
memiliki kesempatan terbesar untuk menang. Tipe ketiga dari
kesadaran hukum, yaitu “against the law consciousness”. Orang
dengan kesadaran ini, tidak mempercayai hukum dan otoritas lain,

183

Keseluruhan Sub Bagian ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Hari Purwadi., S.H. dalam makalah
berjudul ’Kesadaran Hukum: Ketegangan Antara Ideal Hukum Dan Realitas’ yang ditulis khusus
untuk penyusunan buku DPHN 2018
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serta bereaksi dengan berbagai pelanggaran norma yang disebut
"tindakan perlawanan individu sehari-hari" (daily acts of individual
resistance). Contoh untuk kesadaran ini di antaranya: melakukan
penyerobotan, penggunaan atau ancaman kekerasan, menundanunda, melakukan penipua kecil. Seperti orang tua yang berada
dalam kota dengan angka kejahatan tinggi, dan polisi selalu menolak
laporannya, sehingga suatu hari dia menggunakan suara bernada
tinggi seperti ketika perempuan berteriak kepada polisi. Saat itulah
polisi merespon secara cepat. Seperti halnya, remaja perempuan
berusia 17 tahun, melapor bahwa dia berusia 18 tahun dan
membutuhkan perawatan di ruang gawat darurat rumah sakit, tanpa
harus menghubungi orang tuanya yang kejam.184
Pengalaman-pengalaman hukum yang berbeda dalam berbagai
bidang kehidupan sehari-hari – ketenagakerjaan, pelayanan
kesehatan, disabilitas, ujaran kebencian, pelecehan seksual,
melahirkan tipe kesadaran hukum yang berbeda. Perbedaanperbedaan ini menyebabkan munculnya tanggapan yang berbedabeda terhadap peristiwa-peristiwa hukum. Banyak orang apriori
terhadap proses peradilan, sehingga memilih menghindari
penyelesaian-penyelesaian melalui prosedur hukum, di antaranya
karena inefisiensi, meskipun negara menyediakan prosedur untuk
memperoleh layanan hukum secara volunter (pro bono), tetapi
dengan persyaratan ketat maupun kesediaan advokat-advokat
profesional untuk bekerja secara pro bono, bantuan hukum ini tidak
dapat banyak memenuhi kebutuhan sosial. Di samping itu, orangorang yang potensial dapat menerima bantuan pro bono tidak
menyadari mengenai keberadaan lembaga itu. Padahal komponen
pro bono merupakan salah satu penopang stabilitas sosial yang
merupakan fondasi masyarakat sipil (civil society).

184

Steven E. Barkan, Op. Cit., h.118.
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Kesadaran hukum yang tinggi, dalam pengertian hukum
merupakan sentral bagi bingkai kehidupan negara hukum185,
merupakan faktor penting merangkai ideal-ideal hukum dan
pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan
antara kesadaran hukum dan ideal-ideal hukum menjadi ruang bagi
kesewenag-wenangan kekuasaan atau diskresi luas pemerintah
dalam penerapan atau penegakan hukum. Pada saat yang sama,
kesenjangan itu mendorong munculnya gerakan sosial, bahkan
mobilisasi hukum – memanfaatkan hukum untuk melakukan
perlawanan terhadap penegakan hukum – ketika penerapan atau
penegakan hukum dinilai tidak adil. Banyak bukti di berbagai negara
yang menunjukkan sangat efektifnya hukum sebagai taktik
melakukan gerakan sosial dan perubahan sosial selama beberapa
dekade lalu, meskipun bukti adanya limitasi mobilisasi hukum juga
muncul dalam beberapa kasus. Putusan kasus The Brown v. Board of
Education merupakan kemenangan hukum yang signifikan bagi
gerakan hak-hak sipil awal, bahkan banyak komunitas selatan
menolak desegragasi sekolah selama lebih satu dekade gerakan
lingkungan juga mencapai kemenangan signifikan. Gerakan
kesempatan yang sama atas pekerjaam berhasil memenangi atas
legislasi federal dan peraturan pengadilan yang melarang
diskriminasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, asal kebangsaan,
ras, dan agama. Litigasi juga menjadi taktik efektif bagi gerakan hakhak binatang. Sedangkan contoh limitasi mobilisasi hukum terjadi
pada kasus gugatan yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial di
Vietnam untuk menyatakan aturan perang tidak konstitusional.
Namun, pengadilan secara terus-menerus menolak gugatan ini atau
yang lain memutuskan melawan penggugat dengan alasan bahwa

185

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara
konseptual dibedakan antara negara hukum dalam pengertian “Rechtstaat”, “Rule of Law”,
nomokrasi Islam, socialist legality, atau negara hukum Pancasila.
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perang adalah masalah politik dan dengan demikian tidak satu pun
yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan.186
Negara demokrasi tidak hanya menempatkan hukum sebagai
institusi sosial yang mengatur relasi-relasi antar subjek berdasarkan
integrasi kepentingan-kepentingan yang dikontestasikan, namun
meniscayakan hukum sebagai instrumen yang menciptakan
kedamaian anggota masyarakatnya. Sebagai negara yang dibangun
berdasarkan konsep demokrasi, Indonesia masih menghadapi
persoalan ketegangan kesadaran hukum. Hal tersebut disebabkan
kegagalan memediasi kesenjangan antara nilai-nilai moral sosial dan
legislasi. Bahkan hal tersebut tidak berhasil diperankan oleh
pengadilan dalam mengambil putusan tanpa menimbulkan
ketegangan, apalagi jaminan untuk menjaga legitimasi negara. Tidak
mengherankan negara sering dituding mengabaikan kepentingan
atas perlindungan warganya ketika pengadilan gagal mendefinisikan
ulang hukum dalam mengadili perkara-perkara tertentu. Perkaraperkara itu tidak hanya meliputi konflik antar individu, namun
termasuk juga pengujian undang-undang berdasarkan kepentingankepentingan individu anggota masyarakat.
Hukum nasional yang tidak banyak bersumber dari nilai moral
sosial, tetapi dari transplantasi tradisi hukum Barat modern (modern
Western law tradition) dalam skala besar telah menyebabkan
pemahaman dan pemaknaan ulang individu terhadap hukum dan
institusi hukum menjadi lebih sulit dan rumit, serta menimbulkan
perbedaan pemahaman dan pengertian dengan para aktor hukum.
Aktor-aktor yang memeroleh pendidikan hukum di satu pihak dan
mayoritas anggota masyarakat yang asing pada hukum di pihak lain,
berada dalam domain bingkai kesadaran hukum yang berbeda.
Meskipun demikian, pengadilan sesungguhnya dapat mengambil
peran mendefinisikan ulang hukum formal (mendinamisasi
kesadaran hukum) tanpa memengaruhi legitimasi negara dan
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4. Transformasi Kepemimpinan dan Arah Pembangunan Hukum188
Hukum merupakan alat esensial bagi tindakan-tindakan
pemerintah, suatu instrumen bagi pemerintah untuk memengaruhi
masyarakatnya. Hukum juga menjadi cara bagi pemerintah itu
sendiri disusun, diatur, dan dikontrol. Tidak mengherankan apabila
hukum memiliki nilai penting dalam pergulatan politik dan hukum
membentuk bagaimana politik itu dilakukan.189 Legislasi sebagai
sumber hukum, dari perspektif ilmu politik, sangat bersifat politik.
Terutama hukum publik, seperti hukum tata negara atau hukum
administrasi, sering dilihat sebagai bagian dari tertib politik dan tidak
dapat dihindari bersifat memihak (partisan). Dalam cara pandang ini
hukum memiliki saling hubungan dengan ilmu politik. Berbeda
halnya apabila hukum dilihat dari ilmu hukum (jurisprudence),
hukum hanya dilihat sebagai rangkaian aturan (a set of rules) yang
menjadi petunjuk tingkah laku, dan mengekspresikan keadilan
(keadilan dilihat sebagai unsur konstitutif dari hukum).

187

188

189

Scott Barclay & Susan S. Silbey, 2008, “Understanding Regime Change: Public Opinion, Legitimacy,
and Legal Consciousness”, The Oxford Handbooks of Law and Politics, Keith E. Whittington, R.
Daniel Kelemen, and Gregory A. Caldeira, Ed., Oxford: Oxford University Press, h.664
Keseluruhan Sub Bagian ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Hari Purwadi., S.H. dalam makalah
berjudul ’Kesadaran Hukum: Ketegangan Antara Ideal Hukum Dan Realitas’ yang ditulis khusus
untuk penyusunan buku DPHN 2018
Keith E. Whittington, 2012, “Law and Politics: Critical Concepts in Political Science”, Rouledge
Press, http://www.princeton.edu/~kewhitt/lawandpolitics
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Dalam perspektif hukum dan politik, sebagai negara
demokratis, maka hukum merupakan produk dari kontestasi
kepentingan melalui institusi politik yang membantu warga
masyarakat dalam kedudukan yang sama dalam pemerintahan.
Demokrasi sebagai kerangka kepemimpinan publik merupakan ideal,
dan bukan kenyataan, sehingga pembangunan hukum, bahkan
penegakan hukum selalu menghadapi dilema. Kenyataan
menunjukkan bahwa kekuasaan mendistorsi pandangan seseorang
yang pada gilirannya memengaruhi perilaku kepemimpinan
seseorang. Telah menjadi fakta bahwa pihak-pihak yang
berkepentingan dalam legislasi berusaha memengaruhi perspektif
kepemimpinan ideal, yang mengubah kekuasaannya menjadi
koruptif, sehingga hukum potensi menjadi komoditas sejak
pembentukan sampai penegakannya.
Ekspektasi bahwa negara menjamin sepenuhnya keadilan
maupun melindungi warganya melalui hukum dan institusi hukum
menjadi penting dalam pembangunan hukum. Untuk tujuan ini,
pemerintah dan pembentuk hukum dihadapkan pada tekanan
kelompok kepentingan kuat dalam konteks tuntutan kebijakan
hukum yang mampu memberi manfaat secara sama pada semua
kelompok kepentingan, tidak terkecuali kelompok kepentingan yang
lemah. Kelompok kepentingan tidak saja datang dari dalam, namun
juga dari kekuatan-kekuatan supranasional, baik dalam bidang
ekonomi, politik, maupun keamanan. Pertanyaan Lawrence M.
Friedman sehubungan dengan hegemoni kelompok dominan
sebagaimana diteorikan oleh Gramsci dengan konsep hegemoni
kelompok dominan, tetap dapat menjadi hipotesis, yaitu “Is there a
dominant ideology that controls and constraints “legal ideology”?190
Meskipun hal tersebut tidak dapat menyederhanakan asumsi bahwa

190

Lawrence M. Friedman, “American Legal Culture: The Last Thirty-Five Years”, dalam Steward
Macaulay, Lawrence M. Friedman, and Elizabeth Mertz, 2007, Law in Action A Socio-Legal
Reader, New York: Foundation Press, h.270.
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“hegemoni itu suatu fakta mutlak (total fact), jaminan pemenuhan
ekspektasi-ekspektasi itu jelas memiliki hubungan dengan kesadaran
hukum maupun budaya hukum. Hukum yang tidak adil karena
mengutamakan ideologi dominan dan tidak memberi manfaat pada
krisis personal warga masyarakat, maka akan menjadi subjek
pengaruh personal dan manipulasi. Oleh karena itu, improvisasi
persepsi mengenai hukum dan keadilan yang saat ini masih
menyisakan ketegangan-ketegangan menuntun pada kebutuhan
untuk perbaikan, sehingga orang berkooperasi untuk menyesuaikan
tindakannya pada hukum. Persoalannya adalam penciptaan kondisi
bagi perilaku kooperatif (cooperative behavior), dan tidak memilih
untuk berperilaku oportunistik dalam berhukum. Bagi Julius Cohen,
Reginald A. Robson, dan Alan P. Bates, penting untuk memberi orang
contoh menonjol (prominent example) dari orang lain yang
mematuhi hukum dengan preferensi luarannya adalah adil.191
Kesadaran hukum sebagai pemahaman, pemaknaan, dan
tindakan dalam menanggapi isu hukum dipengaruhi oleh
pengalaman individu. Kesadaran hukum berkontestasi melalui
proses-proses hukum, sehingga berkorelasi dengan penilaian
terhadap distribusi keadilan, perlakuan yang sama, keberpihakan,
atau perlindungan. Kesenjangan antara putusan-putusan hukum
dan kesadaran hukum memiliki implikasi pada potensi gerakan sosial
atau mobilisasi hukum, bahkan tekanan pada legitimasi negara. Oleh
karena itu, masih dibutuhkan upaya perbaikan kesadaran hukum,
sehingga mencapai ideal-ideal hukum dan mengurangi kesenjangan
pemahaman, pemaknaan, dan tindakan dalam menghadapi isu
hukum. Ideal-ideal hukum yang menyatakan keadilan, perlindungan,
persamaan, maupun kesejahteraan menuntut peran kepemimpinan
publik dalam bingkai demokrasi sejak hukum dibentuk.

191

Julius Cohen, Reginald A. Robson, and Alan P. Bates, “Parental Authority: The Community and the
Law”, dalam Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, and Elizabeth Mertz, Op. Cit., h.263.
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Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra
Adtya Bakti, 1993), hlm. 1. Sementara itu Roscue Pond secara lebih konkrit menunjukkan bahwa
pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menjaga ketentraman, keamanan, perdamaian,
ketertiban dan persamaan. Lebih jauh tentang ini lihat Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum,
Terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhratara, 1996) hlm. 35-41, 199. Dalam Kamus Umum
Belanda Indonesia, Prof. Drs.S. Wojowasito, Ichtiar Baru, Van Hove, Jakarta, keadilan diartikan
sebagai rechtvaardigheid (justice/ Inggris), kemanfaatan sebagai voordeligheid
(profitable/Inggris), dan kepastian sebagai rechtzekerheid (certainty /Inggris).
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali Peraturan Daerah
(PERDA) yang bermasalah. Departemen Dalam Negeri telah membatalkan 506 Peraturan Daerah
(PERDA) mulai tahun 1999 hingga Maret 2006. Lebih jauh tentang ini lihat www.depdagri.go.id.
Khusus dalam menyikapi banyak persoalan yang berkaitan dengan PERDA, Departemen Hukum
dan HAM RI seharusnya mampu mendampingi Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui Kantor
Wilayah yang tersebar di setiap Provinsi. Sayangnya hingga saat ini peran Kantor Wilayah masih
belum begitu maksimal.
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5. Pendidikan Hukum dalam Pembangunan Hukum
Tujuan hukum antara antara lain dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo dan A. Pitlo, yaitu untuk mencapai keadilan
(gerechtigkeit); kemanfaatan (zweck-massigkeit); dan untuk
memberikan kepastian (rechtssicherheit).192 Sayangnya tujuan ini
masih terasa sulit dijangkau karena dalam kenyataannya hukum
masih tampil mengecewakan ketika hadir di tengah masyarakat.193
Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintah di bidang hukum,194 mempunyai tanggung jawab yang
besar untuk memperbaiki keadaan ini.
Ada berbagai ragam faktor yang menyebabkan kondisi hukum
yang demikian mengecewakan ini. Di antaranya adalah substansi
hukum positif yang ada masih belum harmonis,195 dan pembentukan
hukum positif yang ada terkesan hanya didasarkan pada
pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh kepentingan

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum tersebut ditentukan dalam
Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh
Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh
Mahkamah Agung. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama
maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review
karena memang saat itu mekanisme untuk itu belum ada.
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Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat kepada parlemen (DPR) yang
dianggap sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak saja
terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Hal ini diakui oleh John Neisbitt yang
menyatakan bahwa ”Politikus dan aktivitas politik di seluruh dunia sedang diperiksa dengan teliti,
dan di mana respek untuk standar kesusilaan dan tingkah laku etis didapat masih kurang, publik
pun menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang ini lihat John Naisbitt,
Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan
Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 160.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara korupsi yang tidak terselesaikan serta lambannya
penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu tulisan tentang rendahnya mentalitas
aparat ini bisa dibaca dalam Aloys Budi Purnomo, ”Uji Nyali” Memberantas Korupsi, yang dimuat
di Kompas, 23 Februari 2005. Sedangkan Hartojo Wignjowijoto menyoroti korupsi di Indonesia
dengan menyebutnya sebagai ”industri korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen politik para
elit politik untuk bukan saja mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk merebut
kekuasaan. Lebih jauh tentang ini lihat Musni Umar (ed), Korupsi: Musuh Bersama, (Jakarta:
Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hlm. 104.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung:
Binacipta, 1976), hlm. 24-25.
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masyarakat luas.196 Selain itu, lemahnya law enforcement juga ikut
memberi andil buruknya tampilan hukum di tengah masyarakat.197
Untuk itu maka diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan
pembangunan hukum. Namun yang tak kalah pentingnya dalam
membenahi kondisi hukum di Indonesia adalah dengan
memmbenahi pula sistem pendidikan hukum di Indonesia.
Hukum sesungguhnya mengandung nilai-nilai kebenaran,
kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama,
yang hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai
kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut.
Sofian Effendi, mantan rektor UGM, pernah mengemukakan bahwa
salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah memang
masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja,198 tentang reformasi pendidikan dalam
rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan
ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan
(decision making process), dan penetapan kebijaksanaan, tidak
hanya sebagai petugas pelaksanan kebijakan. Para ahli hukum juga
diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif.
Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan

197

198
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diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan
pembangunan (pembinaan hukum).
Kita tidak bisa berharap banyak kepada insan-insan hukum
untuk menegakkan hukum dan keadilan, apabila mereka tidak diajari
dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang
berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada
sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan
berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak
tukang (legal mechanics) dan tidak membentuk perilaku calon insaninsan hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan
humanis199.
Secara sosiologis Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa
lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang.200 Dibandingkan
dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan sekarang memang
jauh lebih korup.201 Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery
Spence, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa
sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi
luhur” (evolved person) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum
hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong.202
Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk
menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik
jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia,
pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi
sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok
manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-

199

200
201
202

Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium
Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung
Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.
Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007
Ibid.
Ibid.
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cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan
hidup mereka. 203
Dalam Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai ”usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Definisi pendidikan juga dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro
dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 ia
menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya
untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,
karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak. Dalam Taman Siswa
tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar dapat
memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan
anak-anak yang dididik selaras dengan dunianya.204
Objek formal ilmu pendidikan adalah pendidikan, yang dapat
diartikan secara maha luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam
pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan
adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi
pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar.
Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai
keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya.
Dalam pengertian yang maha luas, pendidikan berlangsung tidak
dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup

203

204

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II.
(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hlm. 1.
Ibid., hlm. 5.
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(lifelong), sejak ia lahir (bahkan sejak awal hidup dalam alam
kandungan) hingga mati.205
Kemahaluasan pendidikan ini tersirat pula dalam tujuannya.
Setiap pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya terarah
(self derected) menuju pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak
berada di luar pengalaman belajar, tetapi terkandung dan melekat
di dalamnya. Misi atau tujuan pendidikan yang tersirat dalam
pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan
seseorang.206 Dengan demikian, pendidikan sebagai keseluruhan
pengalaman belajar dalam hidup berada dalam harmoni dengan
cita-cita yang diharapkan oleh kebudayaan hidup. Singkatnya, tujuan
pendidikan dalam pengertian luas adalah pertumbuhan. Tujuan
pendidikan ini secara pragmatis diarahkan pada pengembangan
individu dalam pengusahaan pengetahuan (knowledge), ketrampilan
(skill) dan sikap (attitude) yang dinyatakan dalam bentuk taksonomi
tujuan pendidikan.
Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan
sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya.
Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan
kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas
sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan
demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan
menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat
sekitar. Maka, persoalannya adalah bagaimana pendidikan berperan
dalam merespons perubahan sosiokultural masyarakat dan
menstransformasikan nilai-nilai budaya tersebut.207
Sebagaimana diketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai
filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah

205

206
207

Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001), hlm. 45-46.
Ibid.
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36.
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selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada
Pancasila, seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1950, Bab III pasal 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran,
yang berbunyi: ”Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas
yang termaktub dalam pancasila, undang-undang dasar (UUD)
negara kesatuan republik Indonesia dan atas kebudayaan
kebangsaan Indonesia”.208
Hingga kini, dasar pendidikan nasional secara yuridis masih
sama, belum berubah. Hal itu ditetapkan kembali dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.209 Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang
tidak berubah, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tujuan
penyelenggaraan pendidikan di negeri ini secara yuridis (undangundang) selalu berubah-ubah. Hal itu bisa dilacak dalam informasi
tentang perubahan-perubahan yang dimaksud berikut ini:210
1) Rumusan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor4
Tahun 1950. Tercantum dalam bab II pasal 3, ungkapan yang
berbunyi: ”Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah
membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan
masyarakat dan tanah air”.
2) Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS Nomor
II Tahun 1960 adalah: ”Tujuan pendidikan ialah mendidik anak
ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan
bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis
Pancasila yang adil dan makmur material dan spiritual.”

208

209

210

Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP,
1973), hlm. 78.
Lebih jelas lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm.7
Amir Daien Indrakusuma, Op.cit, hlm. 78-79
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3) Rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan
Nasional Pancasila dengan penetapan presiden Nomor19 tahun
1965 adalah sebagai beirkut: ”Tujuan pendidikan nasional, baik
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari
pendidikann pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya
melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang
susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya
masyarakat sosialis Indonesia, adil makmur baik spiritual
maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: ketuhanan
yang maha esa, perikamanusiaan yang adil dan beradab,
kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial, seperti dijelaskan
dalam manipol/usdek”.
4) Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS
NomorXXVII Tahun 1966, berbunyi sebagai berikut: ”Tujuan
pendidikan ialah membentuk manusia pancasilais sejati
berdasartkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan isi Undangundang Dasar 1945”.
5) Dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 adalah ”untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kratif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.”
Perubahan-perubahan tersebut dimungkinkan akan terus
terjadi, akibat dari perkembangan zaman dan seiring dengan
perubahan iklim politik atau rezim pemerintahan yang berkuasa.
Jelas, pengaruh negara terhadap terselenggaranya pendidikan di
tanah air sangat kuat. Acapkali terdengar kebijakan yang mana
setiap ganti presiden, menteri, Kementerian, maka akan ganti
kebijakan. Dalam konteks ini, dunia pendidikan tidak lepas dari rezim
yang berkuasa. Dan bila ingin melacak lebih jauh tentang sebab
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musabab terjadinya perubahan, sebenarnya bisa berawal dari
asumsi atau anggapan tersebut.
Tentu saja, semua berharap bahwa perubahan tersebut menuju
ke arah yang lebih sempurna dan berpijak pada prinsip keadilan
dalam segala aspek kehidupan, dan pada nilai-nilai sosio budaya
Bangsa Indonesia yang multikultural, bukan hanya pada
pertimbangan politis saja. Bila dalam melakukan perubahan ini
masih memakai kaca mata kuda, maksudnya hanya
mempertimbangkan satu sisi saja, katakanlah demi kepentingan
politis, maka pasti landasan yuridis tentang tujuan pendidikan
tersebut akan terombang-ambing, bahkan akan mudah hancur
dalam menghadapi perkembangan dan tantangan dunia pendidikan
yang sangat kompleks seiring dengan perkembangan global.
Sistem pendidikan hukum tidak terlepas dari sistem pendidikan
nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila, pendidikan
haruslah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik.
Ruang bagi pendidikan hukum sebenarnya ada dalam seluruh
wilayah pendidikan, baik dalam jenjang pendidikan dasar, menengah
atau pendidikan tinggi. Di samping itu ia juga akan berada dalam
pendidikan formal, maupun informal. Namun dari segi penamaan,
istilah pendidikan hukum hanya baru dikenal dalam jenjang
pendidikan tinggi tingkat universitas atau jenjang S1, S2 dan S3 pada
fakultas hukum. Pendidikan hukum juga merupakan sub system dari
sistem hukum. 211

211

BPHN menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem. Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur
atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu pengaruh-mempengaruhi, terkait satu sama lain
oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur/ komponen/ fungsi/ variabel itu
terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa
saling pengaruh mempengaruhi dan berinteraksi. Asas utama yang mengaitkan semua unsur
atau komponen hukum nasional itu ialah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, di samping
sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan, dan kebhinekaan.
Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka,
tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur
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Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan
masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan suatu
kebudayaan yang bermutu. Dalam kaitan antara sistem pendidikan
hukum dengan terciptanya budaya hukum, seperti telah di sebutkan
diawal tulisan ini, bahwa Pendidikan hukum baru dikenal dalam
tingkat universitas atau jenjang S1 pada fakultas hukum, hal ini pada
tingkat universitas diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum
yang siap pakai, akan tetapi bila melihat ke belakang, sebenarnya
pendidikan S1 baru dapat merupakan pengantar atau persiapan
(matrikulasi) untuk menjadi sarjana Hukum program Strata 2 (S2)
yang baru boleh dikatakan siap pakai dalam masyarakat yang dengan
demikian jenjang S3 dianggap menjadi semakin berbobot karena
ilmu yang dikuasainya sudah teruji dalam pengalaman dan
penerapan hukum yang sesungguhnya (living law)212.
Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah
perikelakuan warga masyarakat, oleh sebab itu disebut juga a tool of
sosial engineering, sehingga hukum dapat mengubah perilaku warga
masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini
adalah apabila terjadi dimana hukum yang dibentuk dan diterapkan
ternyata tidak efektif. Efektivitas dari hukum akan terlihat dari
seberapa jauh hukum tersebut dipatuhi atau ditaati oleh
masyarakat213. Gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktorfaktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat
berasal dari pembentuk hukum penegak hukum, para pencari

212

213

hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat.
Lebih jauh lihat BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana
Pembangunan Hukum Jangka Panjang, (Jakarta: BPHN, 1995/1996) hlm. 19.
Sunaryati Hartono, Menyesuaikan Paradigma tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan
Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21 (Makalah disampaikan pada simposium
Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung
Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 juli 2004)
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.5 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 157.
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keadilan (Justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di dalam
masyarakat.214
Hukum sebagai suatu institusi sosial melibatkan peranan dari
orang-orang yang tersangkut didalamnya. Roscoe Pound
berpendapat, pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial
yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum,
berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana
kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum215. Sebagai
kontrol sosial, Hukum berkedudukan sebagai aturan dan proses
sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna
atau mencagah perilaku buruk, ini diungkapkan oleh Donald Black
dalam bukunya The Behavior of Law, yang menyatakan bahwa
hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah216.
Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait
dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum ini memiliki unsurunsur yang berupa Struktur, Substansi, dan Budaya hukum.
Friedman 217 menyatakan, pada Struktur dari sistem hukum, sistem
hukum terus berubah namun bagian dari sistem ini mengalami
perubahan dalam kecepatan yang berbeda. Begitupun dengan
substansi dan budaya hukum.218 Semua sub sistem dari sistem
hukum yang diuraikan oleh Friedman ini sangat dipengaruhi oleh
sistem pendidikan hukum.

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Ed.1.,Cet.12. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2002). hlm. 119.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cet.1
(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002). hlm. 48.
Lawrence M Friedman,”American Law An Introduction”, diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, Ed.2
( Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 3.
Ibid.
Perkembangan hukum otonomi daerah misalnya, menunjukkan hubungan yang bervariasi dari
waktu ke waktu mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pada
dasarnya harus tetap dipahami bahwa hal ini tetap merupakan upaya kontrol dari pemerintah
terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat.
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Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menuju hal ini adalah:
a) Kerjasama dalam perekrutan Profesi Hukum
Sumber Daya Manusia di bidang hukum seperti legislator,
hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris, sesungguhnya memegang
kunci dalam mewujudkan supremasi hukum. Hanya melalui
pendidikan hukum, sumber daya tersebut dapat terwujud. Namun
demikian, di samping pendidikan, ada beberapa hal yang
berpengaruh atas pelaksanaan dan penegakan hukum misalnya halhal berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, keluarga, dan agama.
Komponen ini berhubungan secara langsung dengan fondasi
hukum. Hakekatnya hukum diciptakan dan dibuat oleh manusia
(lembaga yang berwenang) untuk diberlakukan, dilaksanakan dan
ditegakan. Dan, hukum yang tak pernah dijalankan pada hakikatnya
telah berhenti menjadi hukum. Hukum dibuat juga untuk ditegakan,
karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan
secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi
hukum.
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa perbaikan
pendidikan hukum dalam arti yang sebenarnya hanya akan terjadi
apabila diadakan perubahan-perubahan yang radikal dalam sistem
pendidikan, sehingga dapat menjamin dipenuhinya kebutuhankebutuhan masyarakat.219 Dari susunan dan isi kurikulum serta cara
memberikan pengajaran dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini
terutama bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang yang
memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada, orangorang yang berguna dalam memelihara ketertiban menurut
ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada.220 Padahal
seharusnya pendidikan di fakultas hukum juga harus mampu
menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui teknik hukum

219

220

Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional,
(Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1979), hlm. 5.
Ibid, hlm. 6
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dan perundang-undangan221 sehingga nantinya akan memberikan
kontribusi yang lebih baik bagi pembentukan sistem hukum di
Indonesia.
Pendidikan SDM penegak hukum tentu mempunyai pola yang
lebih spesifik dibandingkan pendidikan hukum secara umum.
Pendidikan SDM Penegak hukum ini tidak saja tergantung dari
pendidikan hukum di Universitas, tetapi banyak juga pendidikan
militer, atau semi militer, seperti Akademi Kepolisian, Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian, atau pendidikan profesi yang lebih singkat.
Namun demikian, tetap saja pendidikan tinggi hukum merupakan
dasar pendidikan hukum yang harus benar-benar dipahami oleh
semua aparat hukum.
Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang
hukum yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten,
bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan
keadilan, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah, seperti
membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan suatu mekanisme
yang baik, yang dimulai dari pendidikan hukum.
Profesi hukum bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembagalembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang
mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan
perekrutan semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada
bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan mampu
menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem hukum dan
sistem mayarakat yang lebih baik. Kerjasama ini akan memunculkan
semangat kompetisi di antara para mahasiswa hukum untuk
meningkatkan kualitas mereka baik secara akademis, moral maupun
ketrampilan dan keahlian hukum. Bila semangat ini telah terbentuk
maka dapat dipastikan pendidikan hukum akan menjadi kawah

221

Ibid.
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candradimuka yang menghasilkan srjana-sarjana hukum yang
tangguh secara mental maupun intelektual.
b) Pembentukan pola legislasi yang melibatkan Lembaga
Pendidikan Hukum
Kekuasaan
legislatif
berkembang
sejalan
dengan
perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh John
Locke, Kekuasaan ini mungkin dipegang oleh satu orang atau lebih
banyak orang; mungkin terus-menerus berlangsung, atau
berlangsung secara berselang-seling; dan merupakan kekuasaan
tertinggi dalam setiap persemakmuran; akan tetapi, pertama-tama,
kekuasaan pembuat undang-undang ini bukan dan tidak dapat
merupakan kekuasaan yang bersifat sekehendak hati belaka atas
hidup dan harta milik orang-orang.222 Harus pula dipahami bahwa
legislator tidak hanya memformulasikan perintah-perintah yang
akan menjadi suatu norma tingkah laku bagi orang lain, namun
dalam waktu yang bersamaan menciptakan berbagai instrumen
peraturan yang akan dikenakan pada diri mereka sendiri. 223 Oleh
karenanya norma yang akan dibentuk tersebut harus benar-benar
mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini hanya mungkin
dilakukan dengan terlebih dulu melakukan kegiatan pengkajian dan
penelitian hukum secara mendalam. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Mhd Shiddiq Tgk Armia bahwa institusi pembuat hukum salah
satunya adalah Lembaga Riset Hukum, 224 yang mana banyak
terdapat di Universitas. Lembaga Riset Hukum dan Perguruan Tinggi
Hukum melalui tokoh-tokoh ilmuwan hukum dapat pula
berkembang pemikiran hukum tertentu yang karena otoritasnya

222

223
224

John Locke, Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan
Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, Terjemahan A Widyamartaya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002)
hlm.107
Ibid, hlm. 226
Menurut Mhd Shiddiq Tgk Armia bahwa institusi pembuat hukum salah satunya adalah;
Pertama, Institusi Negara, yang terdiri dari Pemerintah, Parlemen dan Pengadilan. Kedua,
Institusi Masyarakat yang terdiri dari Institusi masyarakat adat, Institusi hukum dalam praktek,
Lembaga Riset Hukum. Lebih jauh lihat Mhd Shiddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran Dalam
Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) hlm. 78-81
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dapat saja diikuti secara luas di kalangan ilmuwan dan membangun
suatu paradigma pemikiran hukum tertentu ataupun aliran
pemikiran hukum tertentu. Aliran dan paradigma pemikiran seperti
ini pada gilirannya dapat menciptakan suatu kesadaran hukum
tertentu mengenai suatu masalah, sehingga berkembang menjadi
doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para penegak
hukum dalam mengambil keputusan.
PEMBANGUNAN STRUKTUR HUKUM
Pengertian struktur atau lembaga atau organ negara secara lebih
dalam dapat di dekati dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept
of the State-Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans
Kelsen menguraikan bahwa ”Whoever fulfills a function determined by the
legal order is an organ”.225 (Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi
yang ditentukan oleh suatu tata-hukum adalah suatu organ). Artinya,
organ negara itu tidak selalu berbentuk organik.
Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan
warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum
sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula
hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang
menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah juga
merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini,
organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau
jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut
sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offices) dan pejabat
publik atau pejabat umum (public officials).226
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225

226

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.192
sebagaimana dikutip oleh Basuki Rekso Wibowo, Hubungan Antarlembaga Negara dalam UU NRI
1945, (Jakarta: BPHN, 2016), hlm. 6-7.
Pejabat yang biasa dikenal sebagai pejabat umum misalnya adalah Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT). Seringkali orang beranggapan seakan-akan hanya Notaris dan PPAT yang
merupakan pejabat umum. Padahal, semua pejabat publik adalah pejabat umum. Karena yang
dimaksud dalam kata jabatan umum itu tidak lain adalah ‘jabatan publik’ (public office), bukan
dalam arti general office.
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Negara adalah organisasi.227 Sifat pertama yang paling menonjol dari
negara adalah sifat sebagai organisasi.228 Selanjutnya Max Weber
memberikan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan.229 Prajudi
Atmosudiro230 mengemukakan bahwa teori organisasi modern dalam
ilmu administrasi dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu: (1) teori
organisasi klasik, (2) teori hubungan antar manusia, (3) teori proses, (4)
teori perilaku, dan (5) teori sistema. Yang disebut terakhir disebut juga
The System of Organisation, yang memandang organisasi sebagai suatu
jaringan (network) dari berbagai macam sistem yang bertalian satu sama
lain, serta bekerja dan bergerak berdasarkan tata kaitan sistem-sistem
tertentu.
Amitai Etzioni231 dalam buku yang berjudul Modern Organization
mengemukakan empat macam teori organisasi, yaitu (1) teori klasik, yang
mungkin lebih tepat disebut aliran manajemen ilmiah (scientific
management), (2) aliran hubungan manusia (human relations), yang
merupakan reaksi daripada aliran manajemen ilmiah, (3) sistem
pendekatan strukturalis yang merupakan titik temu dari dua pendekatan
(teori klasik dan aliran hubungan manusia), dan (4) teori pembuatan
keputusan, yaitu suatu teori organisasi yang bertalian dengan pembuatan
keputusan.
Negara merupakan organisasi yang sangat kompleks, apalagi negara
modern. Di dalam praktik kehidupan masyarakat dan pemerintahan,
banyak dijumpai organisasi yang indah di atas kertas, tetapi kenyataannya
tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh para
pendirinya atau pembentuknya, padahal segala sesuatunya telah

227

228

229

230
231

J.H.A. Logemen, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, diterjemahkan dari judul asli:
Over de theorie van een stelling staatsrecht, oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, yang
diterbitkan Universitaire Pers Leiden, 1948, (Jakarta: Actiar Baru-Van Hoeve, 1975), hlm. 95
Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983) hlm. 173
Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2005) hlm. 89
Ig. Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: ANDI, 2003) hlm. 259-270
Ibid.
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direncanakan dan diperhitungkan secara terencana.232 Hal ini menurut
Prajudi Atmosudiro adalah disebabkan rencana dan perhitungan tersebut
tidak mengikuti prinsip dan petunjuk teori organisasi yang saat ini makin
perlu diperhatikan guna mencegah kekecewaan dan kegagalan.233
Organisasi selaku bagan pola pembagian kerja belumlah mampu
menghasilkan prestasi apa-apa. Organisasi barulah menghasilkan prestasi
bila sudah diisi dengan beban tugas dan pembagian kerja. Penanganan ini
hanya dapat dilakukan oleh manusia-manusia yang berenergi secara
alamiah. Penanganan inilah yang dalam bahasa ekonomi disebut
“manajemen”. Ilmu organisasi tak terpisahkan dari ilmu manajemen.234
George R Terry dalam bukunya berjudul “Principle of Management”
merumuskan fungsi-fungsi manajemen adalah; planning, organizing,
actuating dan controlling.235 Teori organisasi dan manajemen ini
digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu kewenangan bisa dikelola
dengan baik dalam organaisasi dan manajemen yang tepat.
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua
unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah
bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah
status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah
gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organorgan yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada
pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau
organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau
kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.
Terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya
dalam UUD NRI Tahun 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:
232
233
234

235

Safri Nugraha dk, opcit, hlm. 88
ibid
Mustamin DG Matutu dkk, Mandat Delegasi Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia,
(Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm.26-27
Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2004) hlm.36
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1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD
NRI Tahun 1945 yang juga diberi judul ”Majelis Permusyawaratan
Rakyat”. Bab III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas
tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas tiga ayat;
2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD NRI Tahun
1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai
Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;
3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu
pada ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 itu menegaskan, ”Dalam melakukan kewajibannya, Presiden
dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”;
4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab
V UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat(1), (2), dan (3);
5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud
oleh Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bersama-sama
dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai
pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam
waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil
Presiden;
6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan
Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945;
7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar
Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri
triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja
terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara
sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau
lembaga negara lainnya;
8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, ”Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
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memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang”236;
Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
Pemerintahan Daerah Provinsi237 sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945;
Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur
dalam Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945;
Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945;
Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur
dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18
ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945;
Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh
Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa
seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

Sebelum Perubahan Keempat Tahun 2002, ketentuan Pasal 16 ini berisi 2 ayat, dan ditempatkan
dalam Bab IV dengan judul ”Dewan Pertimbangan Agung”, Artinya, Dewan Pertimbangan Agung
bukan bagian dari ”Kekuasaan Pemerintahan Negara”, melainkan sebagai lembaga tinggi negara
yang berdiri sendiri.
Di setiap tingkatan pemerintahan previnsi, kabupaten, dan keta, dapat dibedakan adanya tiga
subyek hukum, yaitu (i) Pemerintahan Daerah; (ii) Kepala Pemerintah Daerah; dan (iii) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Jika disebut ”Pemerintahan” maka yang dilihat adalah subjek
pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan. Kepala eksekutif disebut sebagai Kepala
Pemerintah Daerah, bukan ”kepala pemerintahan daerah”. Sedangkan badan legislatif daerah
dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus
dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD NRI Tahun
1945. Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta,
Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh
Darussalam dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau
keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena
itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara
tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui
dan dihormati oleh negara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD NRI
Tahun 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang
terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 220;
Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum
harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri. Nama ”Komisi Pemilihan Umum” bukanlah
nama yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan oleh
Undang-Undang;
Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu ”Negara
memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan
undang-undang”. Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum,
UUD NRI Tahun 1945 belum menentukan nama Bank Sentral yang
dimaksud. Memang benar, nama Bank Sentral sekarang adalah
Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang
ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan oleh undangundang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa
lalu.
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25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab
VIIIA dengan judul ”Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3
pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2
ayat);
26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX,
Pasal 24 dan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945;
27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam
Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945;
28) Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD NRI
Tahun 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung
yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945;
29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD NRI
Tahun 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan
Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945;
30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun
1945;
31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945;
32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun
1945;
33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur
dalam Bab XII Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945;
34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman
seperti
kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi, ”Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”238.

238

Dalam rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945, semula tercantum pengaturan mengenai
Kejaksaan Agung. Akan tetapi, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya
disepakatilah rumusan Pasal 24 ayat (3) tersebut. Karena itu, perkataan ”badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan
salah satunya adalah Kejaksaan Agung. Di samping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang,
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK juga dapat disebut sebagai contoh lain
mengenai badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
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Dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat
utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang
(auxiliary). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-30 lembaga itu dapat
dibedakan ke dalam tiga lapis.239 Organ lapis pertama dapat disebut
sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai
lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga
daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi
dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian,
organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai
lembaga tinggi negara, yaitu:240
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5) Mahkamah Konstitusi (MK);
6) Mahkamah Agung (MA);
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Organ lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja. Ada yang
mendapatkan kewenangannya dari UUD NRI Tahun 1945, dan ada pula
yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang
mendapatkan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945, misalnya, adalah
Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara;
sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah UndangUndang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan
sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat
disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun
tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan
secara eksplisit dalam Undang-Undang, sehingga tidak dapat ditiadakan
239

240

Jimly Asshiddiqie, ”Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945”,
(Ceramah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I
Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 30 Oktober 2008).
Ibid.
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atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang.
Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:
1) Menteri Negara;
2) Tentara Nasional lndonesia;
3) Kepolisian Negara;
4) Komisi Yudisial;
5) Komisi pemilihan umum;
6) Bank sentral.
Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di atas, yang
secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD NRI
Tahun 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional lndonesia,
Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya
disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara
pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak
secara tegas disebut, karena perkataan komisi pemilihan umum tidak
disebut dengan huruf besar.
Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi,
”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sedangkan ayat (6)-nya
berbunyi, ”Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan
undang-undang”. Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ
penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh UndangUndang. Undang-Undang dapat saja memberi nama kepada lembaga ini
bukan Komisi Pemilihan Umum, tetapi misalnya Komisi Pemilihan
Nasional atau nama lainnya.
Selain itu, nama dan kewenangan Bank Sentral juga tidak tercantum
eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD NRI
Tahun 1945 hanya menyatakan, ”Negara memiliki suatu bank sentral
yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan
independensinya diatur dengan undang-undang”. Bahwa Bank Sentral itu
diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu ”Bank
Indonesia”, maka hal itu adalah urusan pembentuk Undang-Undang yang
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akan menentukannya dalam Undang-Undang. Demikian pula dengan
kewenangan Bank Sentral itu, menurut Pasal 23D tersebut, akan diatur
dengan Undang-Undang.
Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi
pada lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dari kelompok organ
konstitusi lapis pertama. Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan dengan
posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undangundang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 241,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)242, Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI)243, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)244, dan lain-lain
sebagainya.
Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori
lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau
pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya
secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden (Presidential
policy) atau beleid Presiden. Jika Presiden hendak membubarkannya lagi,
maka tentu Presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya
sepenuhnya tergantung kepada beleid Presiden. Misalnya Komisi Hukum
Nasional yang dulu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden saat ini
telah dibubarkan.
Dari organ konstitusi sebagaimana tersebut diatas yang masuk
kategori lembaga pelayanan (state auxiliary body), saat ini ternyata
perkembangannya terjadi diluar kendali. Adanya kecenderungan bahwa
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3889).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4252).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3817), Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingah
Usaha.
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dalam proses pembentukan undang-undang seringkali disertai dengan
gagasan pembentukan lembaga baru, ini menjadi salah satu
penyebabnya, belum lagi lembaga baru yang dibentuk melalui Peraturan
Presiden. Oleh karena itu, pengujian efektifitas kelembagaan baik
ditingkat pusat maupun di tingkat daerah menjadi kebutuhan yang
mendesak untuk dilakukan.245
Dapat digambarkan kelembagaan di tingkat Pusat saat Tahun
2018 ini:

BP

Kementerian
Kementerian Koordinator
Lembaga Non Struktural
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Jumlah

N

Jumlah
34
4
97
27
162

EV

1
2
3
4

Kelembagaan

H

No

PU

SA
N

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam
Bab VI UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam
ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat
disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan
lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu
adalah:
1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Gubemur;
3) DPRD provinsi;
4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5) Bupati;
6) DPRD Kabupaten;
7) Pemerintahan Daerah Kota;
8) Walikota;
9) DPRD Kota
245

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, BPHN Kementerian Hukum dan HAM
R.I., 2014, hal.13
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Di samping itu, dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, disebut pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau istimewa. Bentuk satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau istimewa itu, dinyatakan diakui dan dihormati
keberadaannya secara tegas oleh undang-undang dasar, sehingga
eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.
Oleh sebab itu, tidak dapat tidak, keberadaan unit atau satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula
dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti yang
lebih luas. Dengan demikian, lembaga daerah dalam pengertian di atas
dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga.
Di antara lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI
Tahun 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau
primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan
organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk
memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara
tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) kekuasaan
eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan;
(iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.
Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada
presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi
kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga
pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya
ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat,
kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini
bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman.
Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the
rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the
enforcer of the rule of judicial ethics).
Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif,
terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan Rakyat
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(DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis permusyawaratan
Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, di cabang kekuasaan judisial, dikenal adanya tiga
lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi
Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu
Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka
pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul
pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bemama
Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar
kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan karena
itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada
pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang
(auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial ditentukan
kekuasaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak berarti ia mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.
Berdasarkan kewenangan, Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi adalah lembaga negara yang oleh UUD memiliki kewenangan
melakukan evaluasi dengan cara uji materi atau “judicial review”. Judicial
Review (hak uji materi) adalah kewenangan lembaga peradilan untuk
menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan
oleh eksekutif dan/atau legislative. Judicial review, dipahami sebagai
upaya peninjauan yudisial, dilatarbelakangi pemikiran bahwa hakim
mampu melakukan interpretasi konstitusional dan interpretasi juga
merupakan tugas dari hakim.246
Kewenangan atribusi Mahkamah Agung yang telah diberikan oleh
Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, memberikan
legitimasi kepada Mahkamah Agung dalam meninjau peraturan

246

Christopher Wolfe, 1986, The Rise of Modern Judicial Review,
https://isistatic.org/journal-archive/pr/15_01/wolfe.pdf

Basic Books, Inc. h. 216
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perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undangundang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menempatkan Peraturan Perundang-undangan dibawah
undang-undang itu, antara lain :
1) Peraturan Pemerintah
2) Peraturan Presiden
3) Peraturan Daerah Provinsi
4) Peraturan Daerah Kabupaten/kota
Disamping itu juga menguji terhadap peraturan perundangundangan lainnya, antara lain:
a. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat,
c. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah,
d. Peraturan Mahkamah Agung,
e. Peraturan Mahkamah Konstitusi,
f. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan,
g. Peraturan Komisi Yudisial,
h. Peraturan Bank Indonesia,
i. Peraturan Menteri,
j. Peraturan badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang,
k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
l. Peraturan Gubernur,
m. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota,
n. Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat.
“Judicial Review” atau uji materi oleh kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilakukan oleh 2 lembaga negara, Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengatur
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kewenangan 2 lembaga negara tersebut dalam melakukan uji materi.
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, menentukan bahwa :
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang.
Sedangkan Pasal 24C ayat (1), menentukan bahwa:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Kedua ketentuan itu memberikan ruang kewenangan, bagi
Mahkamah Agung menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah
Undang-Undang. Kemudian Mahkamah Konstitusi menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar. Uji materi oleh Mahkamah
Konstitusi menekankan pada pengujian terhadap unsur materiil dan
formil dari dari suatu undang-undang. Dengan kata lain pengujian formil
(Formele Toetsingsrecht) dan Pengujian Materiil (Materiele
Toetsingsrecht).
Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak
Uji Materiil, tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/HUM/2016 dalam pertimbangan
hukumnya, dinyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi juga
menjadi obyek hak uji materiil. Lebih lanjut argumentasi MA dalam
putusannya dijabarkan sebagai berikut:
“Bahwa objek hak uji materiil berupa: Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
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Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai
objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung
untuk mengujinya;”
Dengan demikian, hampir semua peraturan perundang-undangan
yang sudah diidentifikasi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik dari Pasal 7
maupun Pasal 8 tersebut menjadi obyek dari hak uji materiil di
Mahkamah Agung. Hanya saja dikecualikan terhadap hak uji materiil
terhadap Peraturan Mahkamah Agung. Karena berdasarkan asas seorang
tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (nemo judex idoneus in
propria causa) maka tidak dimungkinkan Mahkamah Agung menguji
Peraturan Mahkamah Agung, karena akan memunculkan konflik
kepentingan.
Berdasarkan hal tersebut, tentunya menjadi ruang kebijakan yang
luas bagi Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan dalam bentuk
Peraturan Mahkamah Agung. Tentunya hal ini berpotensi pada bentuk
penyalahgunaan wewenang. Mengingat semua peraturan perundangundangan dibawah undang-undang menjadi obyek hak uji materi, kecuali
peraturan mahkamah agung.
Berkenaan dengan kewenangan judicial review oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi, tentunya akan ada titik singgung dalam
pelaksanaan wewenang tersebut. Titik singgung kewenangan ini dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
a. Bagaimana apabila Putusan Mahkamah Agung berbeda dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi pada kasus yang sama?
b. Bagaimana apabila Mahkamah Agung telah membatalkan suatu
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang
dinyatakan bertentangan dengan suatu undang-undang. Kemudian

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 129

PU

SA
N

EV

BP

H

N

selang waktu yang tidak lama, Mahkamah Konstitusi menyatakan
undang-undang yang dijadikan rujukan tersebut inkonstitusional?
Kondisi semacam ini, akan menjadi persoalan mengenai kepastian
hukum, putusan mana yang lebih di prioritaskan. Untuk itu pembangunan
kelembagan kedepan dalam hal uji materi, perlu disatukan ke Mahkamah
Konstitusi. 247
Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan
kewenangannya dalam UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Kepolisian
Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi,
pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD
NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa
Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam
setiap negara hukum yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan
sama-sama memiliki constitutional importance yang serupa sebagai
lembaga penegak hukum. Di pihak lain, pencantuman ketentuan
mengenai kepolisian negara itu dalam UUD NRI Tahun 1945, juga tidak
dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu
menjadi lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, hal
disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan sesuatu
lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan
hierarki kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya,
lembaga (tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama
adalah (i) Presiden; (ii) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); (iii) DPD (Dewan
Perwakilan Daerah); (iv) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); (v) MK
(Mahkamah Konstitusi); (vi) MA (Mahkamah Agung); dan (vii) BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan). Lembaga tersebut di atas dapat disebut sebagai
247

Bayu Dwi Anggono, Pembangunan Materi Hukum dan Kelembagaan, Makalah pada FGD DPHN,
BPHN Kemenkumham, Oktober 2018.
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lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya
bersifat menunjang atau auxiliary belaka. Oleh karena itu, seyogyanya
tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun
berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masingmasing sebagaimana diuraikan tersebut.
Oleh sebab itu, seperti hubungan antara KY dengan MA, maka faktor
fungsi keutamaan atau fungsi penunjang menjadi penentu yang pokok.
Meskipun posisinya bersifat independen terhadap MA, tetapi KY tetap
tidak dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan
protokolemya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga Komisi
Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat
disederajatkan secara struktural dengan organisasi POLRI dan Kejaksaan
Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat independen dan
atas dasar itu kedudukannya secara fungsional dipandang sederajat. Yang
dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah
lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang
kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive, dan judiciary.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara
seperti Komisi Yudisial (KY), TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan
Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan
kewenangannya dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti Presiden/Wapres,
DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga
tersebut bersifat auxiliary atau memang berada dalam satu ranah cabang
kekuasaan. Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA
dan MK, maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY
itu seperti halnya kewenangan MA dan MK ditentukan dalam UUD NRI
Tahun 1945. Karena, kewenangan TNI dan POLRI juga ditentukan dalam
Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Namun, tidak dengan begitu, kedudukan
struktural TNI dan POLRI dapat disejajarkan dengan tujuh lembaga negara
yang sudah diuraikan di atas. TNI dan POLRI tetap tidak dapat disejajarkan
strukturnya dengan presiden dan wakil presiden, meskipun kewenangan
TNI dan POLRI ditentukan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945.
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Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah
dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). Lebih jauh mengenai hal ini lihat Miriam
Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam
bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum
Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah
kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter
hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum
privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam
konsep hukum publik. Lebih jauh mengenai hal ini lihat Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang,
Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm.20. Sedangkan Ateng syafrudin
berpendapat bahwa perbedaan antara pengertian kewenangan (authority, gezag) dengan
wewenang (competence, bevoegheid) adalah bahwa kewenangan merupakan apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang,
sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari
kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak
hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi
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Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan
sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai
kelembagaannya tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi
kedudukannya tidak dapat dikatakan berada di bawah POLRI dan TNI
hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD
NRI Tahun 1945. Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral juga tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD, melainkan
hanya ditentukan oleh undang-undang. Tetapi kedudukan Kejaksaan
Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada
TNI dan POLRI. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembagalembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam
hierarkis susunan antara lembaga negara.
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum
sering ditemukan istilah kekuasaan248, kewenangan, dan wewenang.
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan
wewenang.249

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 132

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan (authority) memiliki
pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan
merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang,
sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya
barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undangundang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut
dalam kewenangan itu. Dengan demikian maka kewenangan yang dimiliki
oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan pengaturan atau
mengeluarkan keputusan, dan melakukan perbuatan nyata, seperti
penegakan hukum, (riil), dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari
konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.
Kewenangan secara atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli
atas dasar konstitusi (UUD). Kewenangan delegasi, perlu ditegaskan
suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain.
Sedangkan mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti
pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas
nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi
mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator
(pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi,
ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan 250:
a. with atribution, power is granted to an administrative authority by
an independent legislative body. The power is initial (originair), which
is to say that is not derived from a previously existing power. The
legislative body creates independent and previously non existent
powers and assigns them to an authority.

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lihat Ateng
Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,
Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.
250

J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri,
1998), h. 16-17
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Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one
administrative authority to another, so that the delegate (the body
that the acquired the power) can exercise power in its own name.
c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver
(mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision
or take action in its name.
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan
yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga
Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini
adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan
kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang
berkompeten.
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat
menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat,
tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat
(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris)
untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas
namanya.
Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.
Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak
demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan
tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin
dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai
kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut251:
a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
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b.

251

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun,
hlm.5.
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delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang
memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian
tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan
wewenang tersebut;
e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan
yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan
keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink
menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat
atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan
mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu
kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu
keputusan yuridis yang benar252. Teori kewenangan ini digunakan untuk
mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan kelembagaan itu
seharusnya dilekatkan dan dilaksanakan dan sekaligus menjadi dasar
bagaimana melakukan penataan struktur kelembagaan ke depan.
E.
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PEMBANGUNAN MATERI/SUBSTANSI HUKUM
Dalam menyusun desain pembangunan hukum nasional khususnya
bab mengenai pembangunan materi atau substansi hukum dengan cara
menggali sumber-sumber hukum menjadi bagian penting. Hal ini
berangkat dari sejarah perkembangan tatanan hukum yang ada di
Indonesia, yang mana banyak mewarnai diskursus terkait dengan
252

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219
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keragaman sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, karena pada
saat Belanda menjajah Indonesia yang kemudian pada tahun 1942
berhasil di kalahkan oleh Jepang, maka pada saat itu tatanan hukum yang
ada dan berlaku sebagai peninggalan kolonial sangatlah beragam
(pluralisme),253 dan pada masa penjajahan Jepang pun tidak merubah
tatanan hukum yang diwariskan oleh Belanda, hanya berupa perubahan
tatanan badan-badan pengadilan254.
Oleh sebab itu pembahasan tentang pembangunan substansi hukum
ke depan dalam rangka “Penyusunan Grand Desain Pembangunan
Hukum Nasional” bagi bangsa Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan
dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Oleh karena
pembahasan tentang pembangunan hukum nasional juga akan meliputi
keinginan beberapa pihak juga Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk
melakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.255
Salah satu materi Pidato dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang disampaikan dalam acara Seminar Hari Konstitusi antara lain adalah
perlunya untuk melakukan perubahan ke-5 terhadap terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
tentang penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga dapat
membentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat
garis-garis besar dari pada haluan negara. 256
Oleh karena masalah penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dengan pemberian kewenangan untuk membentuk Ketetapan Majelis
Lihat Sunaryati Hartono, 2006, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan
Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.
Lihat lebih jauh dalam 6 Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum
Sebuah Penelitian tentang fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan
Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.
Maria Farida, “Pembangunan Substansi Hukum Ke depan (refleksi, dinamika dan arah
pembaruan substansi hukum ke depan bagi bangsa Indonesia)”, Makalah disampaikan pada
pada Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum
Nasional, Jakarta, BPHN, 29 Agustus 2019
Zulkifli Hasan, Pidato dalam Seminar memperingati Hari Konstitusi, diselenggarakan di Jakarta,
pada tanggal 18 Agustus 2019.
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Permusyawaratan Rakyat yang memuat garis-garis besar dari pada
haluan Negara tersebut memerlukan adanya perubahan (amandemen)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
pembahasan tentang pembangunan hukum nasional ini tentunya lebih
ditekankan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN 2005-2025).257
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Perubahan) telah ditetapkan bahwa, “Negara
Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 1 ayat (3) tersebut tentulah harus
sesuai dengan rumusan yang mula-mula ditetapkan dalam Penjelasan
Umum UUD 1945, yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia berdasar
atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(Machtsstaat). Dengan demikian Negara Indonesia adalah sebuah negara
yang berlandaskan atas hukum, “a state based on law” atau “a state
governed by law”.
Selain dalam Penjelasan Umum UUD 1945, dirumuskan juga suatu
prinsip dasar yang sekarang hampir dilupakan. Suatu prinsip dasar yang
menyatakan bahwa, “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya
sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah
hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar
itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
negara meskipun tidak tertulis”.258Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1
ayat (3) dan prinsip dasar yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945
tersebut maka jelaslah bahwa baik sumber hukum tertulis dan sumber
hukum tidak tertulis juga
merupakan sumber hukum dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan.

257
258

Op Cit, hlm. 1
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Umum.
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Jika menggunakan pendekatan Utrecht dalam memakni sumber
hukum (source of law)259 maka dibedakan menjadi dua tipologi sumber
hukum, yakni sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam
arti substansial. Sumber hukum formal dapat dikatakan sebagai tempat
formal dalam bentuk tertulis dimana kaedah hukum diambil, sedangkan
sumber hukum material tempat darimana norma itu berasal baik yang
tertulis maupun tidak tertulis.260 Baik sumber hukum formal maupun
substansial tingkat pengakuan dan kedudukannya biasanya mengikuti
karakteristik sistem hukum yang dianut oleh Negara tersebut. Negara
dengan sistem common law lebih mengutamakan asas precedent dan
doktrin judge made law, sehingga yurisprudensi lebih diutamakan,
sedangkan dalam sistem civil law, peraturan tertulislah yang lebih penting
dari yang lain, hal ini senada dengan pengantar ilmu hukum di ajarkan
oleh Mr. Dr. R. D. Kollewijn pada Rechtshoogeschool te Batavia sejak
tahun 1924, sampai masa Satjipto Rahardjo, yang mengindikasikan
semua pengajar hukum sepakat, bahwa sumber hukum utama adalah
peraturan perundang-undangan.
Terkait pula dengan sumber-sumber hukum dapat juga dilihat dari
pemikiran HLA Hart tentang sumber hukum primer (primary rules) dan
hukum sekunder (secondary rules). Yang menyatakan bahwa hukum
primer adalah norma yang berisikan hak dan kewajiban, sementara
hukum sekunder ini adalah prosedurnya, meski beberapa ahli
mengatakan perilaku aparat dan masyarakat terhadap hukum adalah
bagian dari ini juga.261 dalam hal ini sebaiknya perlu diperluas makna dan
Sumber hukum adalah tempat untuk menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum ini
dapat dibedakan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum
materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini
merupakan factor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan
kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil
penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis.
Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan
memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan
peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formil dimana dapat ditemukan atau
mengenal hukum, adalah Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin, dan juga Kebiasaan.
Lihat dalam Jimly Ashidiqie, Pengatar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006) hlm 157
HLA. Hart. The Concept of Law. Oxford, Clarendon Press, 1994., p. 81-82
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ruang lingkup baik sumber hukum primer maupun sekunder. Sumber
hukum primer tak hanya sekadar regulasi saja, tetapi hukum adat,
kompilasi hukum Islam, pranata sosial masyarakat, norma hukum yang
tersirat dalam cerita-cerita rakyat (menggali tradisi lesan), yang jika
dirunut lebih dalam, beberapa saripati adat sebagian sudah
bertransformasi ke dalam Hukum Nasional, Peraturan Daerah maupun
Peraturan Desa. Sedangkan hukum sekunder, tidak hanya sekadar
standar operasional prosedur saja. Tidak hanya sekadar hukum acaranya
saja. Tetapi juga kode etik profesi (advokat, hakim, pers, notaris, dan
seterusnya), pemikiran para ahli hukum yang tertuang dalam literatur,
dokumen perencanaan, serta kertas kerja kebijakan, risalah sidang,
naskah akademik, penelitian kuantifikasi hukum, sampai analisis data
raksasa (big data analysis).
Sunaryati Hartono juga berpandangan bahwa sumber hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan
dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, sifatnya kaku, tegas,
lebih menjamin kepastian hukum, sanksinya pasti karena jelas tertulis,
contohnya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan
Daerah. Sedangkan Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam
praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi,
contohnya, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus 262.
Dari berbagai sumber hukum yang ada, terhadap pembangunan
materi hukum diarahkan untuk salah satunya melanjutkan pembaruan
produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundangundangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan
kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya
kreativitas, termasuk juga perlu dilakukannya evaluasi terhadap produk
hukum existing sejak Indonesia merdeka hingga saat ini secara bertahap
262

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991),
hlm. 32
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untuk menghilangkan berbagai bentuk hambatan berupa tumpang tindih,
inkonsisten, dan multitafsir.
1. Pembangunan Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional
Desain Pembangunan Hukum Nasional akan sangat menarik
menyisir peraturan perundang-undangan yang menyediakan ‘jalan’
bagi hadirnya hukum tidak tertulis. Selain juga mengidentifikasi
mana saja hukum tidak tertulis yang sudah menyatu dengan hukum
nasional, peraturan daerah maupun peraturan desa.263Dalam
catatan Adriaan Bedner dan Yance Arizona, sepanjang tahun 20132016, terdapat 69 peraturan daerah yang telah mengakui 638
komunitas adat, 133 desa adat dan 197,541 hektar hutan adat.264
Studi terhadap puluhan peraturan daerah tersebut juga teramat
penting, bagaimana eksistensi adat (hukum tidak tertulis) telah
merasuk dalam sistem hukum lokal.
Melakukan penelitian terhadap hukum tak tertulis tidaklah
mudah dan jika merujuk studi terdahulu terhadap hukum adat yang
paling komplit dilakukan oleh Komisi untuk Hukum Adat (De
Commissie voor het adatrecht), yang dipimpin oleh Prof. dr. C.
Snouck Hurgronje dan didampingi oleh sekretarisnya Prof. mr. C. Van
Vollenhoven.265 Komisi ini melahirkan, apa yang diketahui bersama
sebagai ‘Adatrecht Bundel,’ yang terdiri dari 45 jilid, lengkap dengan
cerita detail geografi, struktur sosial, dan penyelesaian sengketa di
masing-masing daerah. Memang rasa-rasanya studi ini sudah cukup
lama dan kuno. Tapi studi terhadap masing-masing kawasan ini
belum ada dokumen yang menandinginya hingga hari ini.266

263

Awaludin Marwan, Melacak Sumber-Sumber Hukum Indonesia untuk Merakit Desain
Pembangunan Hukum Progresif Nasional, Makalah disampaikan pada FGD Penyusunan Grand
Design Pembangunan Hukum Nasional, BPHN, 17 Oktober 2019.
264
Adriaan Bedner & Yance Arizona. Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a
Dead End? The Asia Pacific Journal of Anthropology. 2009.
265
Beberapa anggota dalam komisi ini diantaranya adalah Prof. mr. J.H. Carpentier Alting, J.C van
Eerde, O.L. Helfrich dan J.J Meijer. Kerja dari komisi ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian
Daerah Koloni yang mengatur pengumpulan data dan administrasi di Batavia pada waktu itu.
266
Loc. Cit. Awaludin Marwan,
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Oleh karena itu monograf adat bundel, kendatipun sudah lama,
masih sangat relevan sebagai inspirasi, yang jika dipelajari sekilas,
Adatrechtbundel 1 berisikan tentang simpulan laporan dari masingmasing daerah. Mulai dari Aceh, Jawa dan Madura, Gayo, Borneo,
Gorontalo, Ambon, Minangkabau, dan seterusnya.267 Sementara
Adatrechtbundel 2268 berisikan tentang Jawa dan Madura,
Adatrechtbundel
3269
menceritakan
Minahasa,
sampai
Adatrechtbundel 45 yang mengisahkan tentang Papua New
Guinea.270
Selain itu, studi putusan terhadap pengadilan-pengadilan adat
juga sangat penting dilakukan. Dari studi terhadap putusan, bisa
diketahui bagaimana penalaran ‘hakim adat’ serta sumber-sumber
yang digunakan dalam menyelesaikan perkara. Apalagi jika ditambah
dengan disertasi-disertasi yang membahas soal posisi hukum
adat.271hal ini diperkuat pula bahwa hukum adat juga sudah
diafirmasi tegas dalam sistem hukum nasional. Mulai dari Pasal 18B
dan Pasal 28I yang menyebutkan penghormatan terhadap hukum
adat. Sampai Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 103 penyelesaian sengketa adat pada
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Perkebunan, UU
Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air
dan masih banyak lagi.272

De Commissie voor het adatrecht. Adatrechtbundel I. ‘S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911.
De Commissie voor het adatrecht. Adatrechtbundel II. ‘S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911.
269
De Commissie voor het adatrecht. Adatrechtbundel III. ‘S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911.
270
De Commissie voor het adatrecht. Adatrechtbundel XLV: Nieuw-Guinea. ‘S-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1911.
271
Lihat, Hermansyah. Kekerasan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Antropologi Hukum terhadap
Kekerasan Masyarakat Dayak dalam Sistem Pengelolaan Hutan di Kalimantan Barat. 2007. Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP; Lihat juga, Firdaus. Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum
Negara DIskursus Dalam Politik Hukum Nasional (Studi Socio-legal Resolusi Konflik Perjumpaan
Hukum Adat dengan Hukum Negara di Kalimantan Barat. 2011. Disertasi Program Doktor Ilmu
Hukum (PDIH) UNDIP; lihat juga, Sulaiman Tripa, Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis
Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya. 2010. Universitas Diponegoro.
272
Loc. Cit. Awaludin Marwan,

268
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Selain itu hal terpenting untuk dipahami adalah hukum adat
merupakan wujud dari kearifan masyarakat Indonesia dan tidak
semua bidang kehidupan mayarakat direduksi oleh hukum negara,
salah satu teori oleh Yhezkel Dror yang mengatakan “tidak semua
kehidupan masyarakat bisa direkayasa dengan hukum negara”
(keyakinan, kepercayaan lokal, kekerabatan, kehidupan komunal,
dan religius magis) hidup dalam masyarakat. Dalam pembagunan
hukum nasional, hukum negara harus meresepsi hukum adat,
hukum agama menjadi hukum nasional yang berkarakter Indonesia,
atau dengan kata lain hukum negara harus menjadi hukum yang
responsif yang mampu merespon aspirasi budaya hukum
masyarakat.
Hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak
tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang
Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu
dengan lainnya baik di desa maupun di kota. 273 Para pakar hukum
adat dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di
Yogyakarta, 15-17 Januari 1975 menyimpulkan hukum adat adalah
hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur
agama.274 Sampai disini dapat disimpulkan bahwa hukum adat sama
dengan hukum tak tertulis. Sekalipun tidak semua hukum adat tidak
tertulis, misalnya awig-awig di Bali.275
Dengan mengetahui kedudukan hukum adat di atas maka akan
lebih lengkap jika dilakukan analisis yang lebih holistik melalui studi
komparatif politik hukum pemberdayaan hukum tak tertulis sejak
masa penjajahan Belanda hingga masa reformasi, yang diharapkan

273
274

275

Iman Sudiyat (1985). Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 5-9.
Hilman Hadikusuma (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Edisi Revisi. Bandung:
Mandar Maju, hlm.31.
Sukirno, “Politik Hukum Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis dalam Peraturan PerundangUndangan Sejak Masa Penjajahan Belanda Hingga Sekarang” Makalah disampaikan dalam
Seminar Hukum Nasional “Pemberdayaan Hukum Tak Tertulis Dalam Perundang-undangan”
yang diselengarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanggal 27 Juni 2019
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melalui pendekatan komparatif maka akan dapat dilihat sisi positif
dan negatif setiap rezim pemerintahan sehingga dapat diambil
manfaat bagi pemberdayaan hukum tak tertulis di masa mendatang.
Adapun studi komparatif tersebut diuraikan sebagai berikut:276
a) Pemberdayaan Hukum Tak Tertulis pada Masa Penjajahan
Belanda
Politik hukum adat dimulai sejak VOC (Verenigde Oost-Indische
Compagnie) berkuasa, setelah menerima hak dari pemerintah negeri
Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Hukum yang berlaku bagi
orang Indonesia asli di wilayah yang dikuasi VOC pada umumnya
ialah hukum adat, terkecuali di kota Betawi dan sekitarnya. Namun
demikian dengan resolusi (keputusan) tanggal 21 Desember 1708
pimpinan VOC mengakui terus terang bahwa prinsip tersebut di atas
tidak dapat dipertahankan dalam praktek. Untuk itu dibuatlah
beberapa peraturan perundang-undangan yang memproduksi
hukum adat, seperti Kitab Hukum Mogharraer (1750), Compedium
van Clootwijk, dan Pepakem Cirebon (1758). 277
Menurut Iman Sudiyat, pembuatan peraturan-peraturan
tersebut memperlihatkan: 1). VOC masih belum menemukan
hukum adat sebagai hukum rakyat, sebaliknya hukum adat
diidentifikasikan sebagai hukum Islam atau hukum raja-raja, 2)
mengira hukum adat itu terdapat dalam tulisan-tulisan berupa kitabkitab hukum, 3) menjalankan politik hukum adat yang oportunistis
(penerapan hukum VOC sesuai dengan kepentingan). Selain itu VOC
menganggap hukum adat lebih rendah derajatnya daripada hukum
Belanda. Hal ini terbukti dari isi resolusi 30 November 1747 yang
menentukan bahwa Landraad Semarang berwenang mengadili

276

Pada pembahasan ini diambil sepenuhnya dalam makalah yang disampaikan oleh Sukirno,
“Politik Hukum Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan
Sejak Masa Penjajahan Belanda Hingga Sekarang” Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum
Nasional “Pemberdayaan Hukum Tak Tertulis Dalam Perundang-undangan” pada Seminar
Pembangunan Hukum Nasional yang merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan
referensi bahan dalam Penyusunan Grand Dessain Pembangunan Hukum Nasional.
277
Iman Sudiyat, Op. Cit, hlm. 77.
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perkara sipil atau pidana di kalangan orang-orang Jawa. Sebaliknya,
dalam hal perkara campuran antara orang Jawa dan Belanda, maka
yang dianggap kompeten ialah Raad van Justitie Semarang yang
menerapkan hukum Belanda.278
VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800 digantikan oleh
Aziatische Raad yang dibentuk oleh pemerintah negeri Belanda.
Dasar peradilan bagi orang Indonesia ditentukan dalam Pasal 86 dari
Charter (peraturan pemerintah) yang disahkan oleh pemerintah
Republik Belanda pada tanggal 27 September 1804 yang
menegaskan bahwa susunan pengadilan untuk golongan
Bumiputera akan tetap tinggal menurut hukum dan adat mereka.279
Walaupun charter tadi tak dilanjutkan, karena pergantian susunan
pemerintahan dari Bataafsche Republiek menjadi Koninlijk Holland
dibawah Raja Lodewijk Napoleon, namun charter tersebut
berpengaruh besar terhadap Daendels yang diangkat Gubernur
Jenderal oleh Napoleon.280
Politik hukum yang dilakukan oleh Daendels yaitu hukum adat
akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia dengan syarat hukum
adat hukum adat tidak dipakai jika berlawanan dengan perintah
kemudian dan perintah umum atau bertentangan dengan dasardasar utama dari keadilan dan kepatutan ataupun dalam perkara
hukum siksa (pidana) tak tercapai kepentingan yang besar dari
keamaman umum.281 Seperti halnya VOC, Daendels-pun
mengindentikkan hukum adat dengan hukum Islam dan
memandang rendah hukum adat, sehingga tidak pantas
diberlakukan terhadap orang Eropa.282
Oleh karena Daendels terlibat masalah keuangan dan bertindak
sewenang-wenang terhadap penduduk Indonesia, maka kekuasaan

278

Ibid, hlm. 78.
Ibid, hlm. 79.
280
Soepomo dan Djokosutono (1951). Sejarah Politik Hukum Adat. Jakarta: Djambatan, hlm. 40.
281
Ibid,hlm. 54.
282
Iman Sudiyat, Op. Cit, hlm.80.
279
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Daendels diserahkan kepada Jan Willem Janssens pada tanggal 16
Mei 1811. Sebagai kelanjutan perang Belanda dengan Inggris sejak
tahun 1803, maka pada tanggal 4 Agustus 1811 balatentara Inggris
mendarat di pulau Jawa, dan pada tanggal 18 September 1811
balatentara Belanda menyerah kepada Inggris yang ditandatangani
di Salatiga. Sejak saat itu wilayah penjajahan Belanda dikuasai oleh
Inggris dan ditunjuklah Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan
Gubernur, yang memerintah sejak 1811-1816. 283
Raffles banyak mengadakan perubahan dalam susunan badanbadan pengadilan, tetapi hukum materiilnya hampir-hampir tidak
diubahnya.284 Dalam perkara antar orang Indonesia pada umumnya
diberlakukan hukum adat, dengan syarat tidak boleh bertentangan
dengan the universal and acknowledged principles of natural justice
atau dengan the acknowledged principles of substantial justice.285
Penilaian Raffles terhadap hukum adat dapat dibedakan dalam
bidang hukum pidana dan perdata. Di bidang hukum pidana Raffles
mencela sanksi pidana adat bakar hidup dan tikam keris. Kemudian
di bidang hukum perdata, apabila salah seorang, baik penggugat
atau tergugat orang Eropa, maka harus diadili oleh Court of Justice
yang menerapkan hukum Eropa.286 Dengan demikian pandangan
VOC, Daendels maupun Raffles memandang hukum adat lebih
rendah daripada hukum Barat, hukum adat baik untuk orang
Indonesia tetapi tidak patut diberlakukan bagi orang Eropa.
Setelah Indonesia kembali diduduki oleh Belanda pada tanggal
19 Agustus 1816, maka sejak itu kembali pemberlakukan hukum
adat dalam perkara pidana maupun perdata bagi orang pribumi di
Landraad. Namun dalam bidang hukum pidana, hukum adat berlaku
dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar hukum umum serta
perintah dan lagi undang-undang. Demikian pula dalam bidang

283

Soepomo dan Djokosutono, Op. Cit, hlm. 70-71.
Iman Sudiyat, Op. Cit, hlm. 82.
285
Soepomo dan Djokosutono, Op. Cit, hlm. 85.
286
Iman Sudiyat, Op. Cit, hlm. 83.
284
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hukum sipil, hukum adat juga berlaku dengan syarat tidak
bertentangan dengan keadilan dan kepantasan. 287
Usaha-usaha unifikasi hukum di Hindia Belanda dimulai sejak
G.G. Hageman diangkat sebagai ketua Hoog Gerechtshof van
Nederland Indie pada bulan Juli 1830. Menurut Firman Raja
tertanggal 30 Juli 1830 disebutkan bahwa adanya kewajiban untuk
selekasnya memeriksa setibanya di pulau Jawa agar undang-undang
umum yang ditetapkan untuk Kerajaan Belanda sedapat-dapatnya
juga dilakukan di jajahan Belanda di Hindia Timur.288 Pada tahun
1835 dalam surat jawabannya untuk Wali Negeri (landvoogd) yang
menanyakan tugasnya disebutkan bahwa adanya kebutuhan besar
suatu kitab undang-undang yang tertulis dalam bahasa anak negeri
(bahasa Indonesia dan bahasa Jawa) tentang hukum sipil dan hukum
perniagaan. Namun hingga tugasnya berakhir, angan-angan
Hageman itu tidak dapat diwujudkan. 289
Usaha pertama yang gagal itu dilanjutkan pada tahun 1839
dengan dibentuknya Komisi yang diketuai oleh Scholten van Oud
Harlem yang bertugas membuat rencana yang diperlukan agar
perundang-undangan Nederland yang baru itu (1838) dapat
diterapkan di Hindia Belanda. Berlainan dengan Hageman, sejak
semula Scholten bermaksud tidak akan menjamah hukum privat
adat, atau tidak akan menerapkan unifikasi hukum. Namun karena
alasan kesehatan Scholten meletakkan jabatannya dan digantikan
oleh H.L. Wichers. Selain melanjutkan tugas Scholten, Wichers diberi
tugas khusus untuk menyelidiki kemungkinan untuk mengganti
hukum privat adat dari golongan Bumiputera dan Timur Asing
dengan suatu kodifikasi berdasarkan sistem hukum Eropa.290

287

Soepomo dan Djokosutono, Op. Cit, hlm. 108-111.
Soepomo dan Djokosutono (1982). Sejarah Politik Hukum Adat Jilid II, Masa 1848-1928. Jakarta:
Pradnya Paramita, hlm.16
289
Ibid, hlm. 19-20.
290
Iman Sudiyat, Op. Cit, hlm. 88.

288
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Tugas khusus ini merupakan fase pertama pelaksanaan Pasal 7
Keputusan Raja tanggal 16 Mei 1846 No.1, yang menyatakan bahwa
memberlakukan peraturan-peraturan tertentu dari KUH Perdata
dan KUH Dagang kepada Bumiputera. Mula-mula tugas ini disetujui
oleh Raad van Justitie, namun tak disangka-sangka Gubernur
Jenderal Rouchussen menolaknya. Rouchussen menolak
pemberlakukan sebagai hukum Eropa karena tiga hal, yaitu: 1)
hukum Eropa itu selaras dengan agama Nasrani, pada hal
Bumiputera memeluk agama Islam, maka sebelum rakyat Indonesia
di-Nasranikan maka hukum Eropa tidak akan berkembang, 2) adanya
hukum acara perdata (HIR) membebani pegawai pamong praja dari
tugas pokoknya dibidang tata usaha negara, 3) penerapan hukum
Eropa menjadikan Bumiputera semakin maju dan itu
membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda.291
Mendapat tentangan itu Wichers tidak putus asa dan terus
memperjuangkannya hingga disetujui oleh Gubernur Jenderal
Duymaer van Twist (1851). Tetapi pada tahun 1853 Raad van Justitie
menentang penerapan sebagian hukum Eropa itu kepada orang
Indonesia asli. Sehingga penerapan hukum perdata Belanda itu
hanya berlaku untuk golongan Timur Asing dengan diundangkannya
Staatsblad 1855 No.79.292
Upaya unifikasi kedua dimulai pada tahun 1901 ketika
pemerintah berganti haluan bahwa yang diperlukan Indonesia
adalah unifikasi hukum yang didasarkan atas sistem hukum Eropa.
Tetapi konsepsi ini ditentang hebat oleh Van Vollenhoven dalam
beberapa karangannya yang ditulis antara tahun 1905-1925.
Akhirnya pada tahun 1927 pemerintah Belanda mengubah
haluannya, dengan menolak unifikasi hukum dan cenderung untuk
melukiskan hukum adat sedaerah demi sedaerah. Terhadap
perpindahan haluan ini, Iman Sudiyat berpendapat bahwa

291
292

Ibid, hlm. 89.
Ibid, hlm. 90.
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pemerintah Hindia Belanda telah melepaskan pendapat lama yaitu
membuat suatu kodifikasi hukum bagi orang Indonesia asli yang
didasarkan pada asas-asas hukum Eropa, dan menganut paham baru
ialah hukum bagi orang Indonesia asli akan ditentukan sesudah
diadakan penyelidikan, dan apabila hukum adat tidak dapat
ditinggalkan maka hukum adat tetap dipertahankan.293
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Hindia
Belanda secara umum memandang rendah hukum adat daripada
hukum Belanda, sehingga dilakukanlah upaya-upaya pemberlakuan
hukum Belanda kepada orang Indonesia melalui unifikasi hukum
berdasar hukum Belanda. Namun upaya-upaya itu tidak berhasil,
sehingga pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda
memberlakukan dualisme hukum hingga jatuhnya pemerintah
kolonial dalam tahun 1942. Terhadap pemberlakukan dualisme
hukum ini Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa
pengalaman pemerintah Hindia Belanda untuk menyandingkan
hukum yang diberi sanksi oleh negara dengan hukum adat yang
dianut rakyat lewat kebijakan dualisme sedikit banyak boleh dibilang
sukses.294
Jadi politik hukum pemerintah kolonial, terutama Belanda
menginginkan adanya unifikasi hukum KUH Perdata dan KUH Dagang
untuk kalangan Bumiputera. Unifikasi itu dilakukan karena hukum
adat dipandang tidak pasti dan tidak tegas, sebagaimana
dikemukakan oleh Direktur Justisi Cowan pada tahun 1923. Namun
upaya-upaya ini selalu kandas karena ditentang oleh van
Vollenhoven, sehingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda
memberlakukan dualisme hukum dengan Indische Staatsregeling
yang berlaku sejak tahun 1 Januari 1927. Terhadap upaya unifikasi
hukum ini, van Vollenhoven mengatakan:295 “maksud daripada

293

Ibid, hlm. 92-93.
Soetandyo Wignjosoebroto (2008). Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah. Malang:
Bayumedia, hlm.120.
295
Sudargo Gautama (1973). Pembaharuan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, hlm. 14-15.
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penguasa untuk mengimpor hukum Belanda tidak akan membawa
kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak boleh
bertindak serampangan saja, tanpa memeriksa seteliti-telitinya
hukum yang hidup di negeri ini. Janganlah memasukkan hukum yang
pada dasarnya adalah asing bagi Indonesia ini secara sembrono. Jika
hukum mau menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, maka
hukum ini pertama-tama harus sesuai dengan perasaan dan
kesadaran hukum untuk siapa hukum ini berlaku.”
Dengan demikian dapat dikemukakan, politik hukum
pemerintah kolonial selalu memandang rendah hukum adat dan
kalaupun diberlakukan harus memenuhi syarat tidak boleh
bertentangan dengan keadilan (billijkheid) dan kepantasan
(rechtvaardigheid) sebagaimana dimuat dalam S.1825 No.42, S.1832
No.29, Pasal 11 Algemene Bepalinegn van Wetgeving 1847 yang
kemudian dioper ke dalam Pasal 75 oud (lama) Regerings Reglement
1854.
Selain itu pada masa penjajahan juga dibentuk peradilan adat
(Inheemsche Rechtspraak) berdasar Pasal 130 Indische
Staatsregeling. Saat itu Inheemsche Rechtspraak dilaksanakan oleh
para hakim Eropa dan juga hakim Indonesia, tidak
mengatasnamakan Raja atau Ratu Belanda dan tidak berdasarkan
tata hukum Eropa, melainkan didasarkan tata hukum adat yang
ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di
Batavia. Politik hukum peradilan adat masa kolonial, menunjukkan
terjadinya proses pengakuan yang sekaligus oengawasan yang harus
tunduk dari sistem hukum modern, khususnya di bawah sistem
kolonial pemerintah Hindia Belanda.296
Kendatipun pemberlakuan hukum adat disertai syarat dan
peradilan adat dengan pengawasan, pemerintah Hindia Belanda
setelah tahun 1927 melakukan kebijakan pengakuan hak ulayat

296

Herlambang P. Wiratraman. “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat” dalam Jurnal Mimbar
Hukum Fakultas Hukum UGM, Vol.30, No.3, Oktober 2018, hlm. 493-494.
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masyarakat hukum adat secara tertulis. Sebagai contoh, pengakuan
wilayah Dusun Depati Djentik dari Suku Anak Dalam Batin Sembilan
oleh Belanda berupa surat keputusan dari De Controleur van
Moeara Tembesi tanggal 20 November 1940.297 Demikian pula
Pemerintah Belanda melalui Keputusan Residen Riau No.82 tanggal
20 Maret 1919 juga mengakui hutan ulayat berupa 26 rimba
larangan dan padang gembala ternak dari Suku Talang Mamak.298
Pengakuan hak ulayat ini sangat berbeda dengan kondisi setelah
Indonesia merdeka, dimana hutan Suku Anak Dalam Bathin Sembilan
dan hutan adat Suku Talang Mamak, saat ini sudah berubah menjadi
perkebunan kelapa sawit milik korporasi yang mendapat izin konsesi
dari pemerintah.
Pemberdayaan Hukum Tak Tertulis pada Masa Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, Negara Kesatuan Republik
Indonesia mencoba mengulang kembali unifikasi hukum seperti
masa penjajajahan Belanda. Melalui Undang Undang Darurat No.1
Tahun 1951, khususnya Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa Menteri
Kehakiman diberi mandat untuk menghapus secara berangsurangsur dua peradilan, yakni segala Pengadilan Swapraja
(Zelfbestuursrechtspraak) dan segala Pengadilan Adat (Inheemsche
Rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied).299 Selain itu juga ada
upaya untuk menghapus dualime hukum di lapangan hukum agraria.
Menurut catatan ada lima rancangan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan sebelum akhirnya disahkan pada
tahun 1960, yaitu Panitia Agraria Yogya (1948), Panitia Jakarta
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M. Rizki Maulana, Model Penyelesaian Sengketa PT Asiatic Persada Pemegang HGU di atas Tanah
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Kenotariatan, Undip, 2013.
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Merana, diakses 22 April 2012.
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Herlambang P. Wiratraman, Op. Cit, hlm. 494.
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(1951), Panitia Suwahyo (1956), Rancangan Sunarjo (1958) dan
akhirnya Rancangan Sadjarwo (1960).
Pada saat pembahasan UUPA, terlihat bahwa RUUPA saat
diserahkan pemerintah dan setelah selesai di bahas oleh DPR GR
tidak ada perubahan yang signifikan, dalam arti perumusan
pengakuan hak ulayat tetap dilakukan dengan persyaratan atau
pembatasan. Pada saat RUUPA diserahkan oleh Presiden Soekarno
kepada Ketua DPR GR H. Zainul Arifin, baik dalam penyerahan
pertama (1 Agustus 1960), kedua (6 Agustus 1960) maupun pada
saat disetujui oleh DPR GR tanggal 14 September 1960, rumusan
pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3 tidak berubah sama
sekali dan tetap berbunyi sebagai berikut:300
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Formulasi pengakuan hak ulayat yang tidak berubah sejak
disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Agraria Sadjarwo,
menunjukkan betapa kuatnya pemerintah yang berkuasa saat itu.
Bahkan usulan yang disampaikan oleh anggota DPR GR Frans Seda
dari Golongan Katolik/Kristen yang mengkritik pengakuan dengan
persyaratan, juga tidak berpengaruh sama sekali terhadap rumusan
yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Frans Seda dalam Rapat
Gabungan Segenap Komisi Ke-4 tanggal 1 September 1960
mengatakan sebagai berikut:
Penyusun Rancangan Undang Undang ini senantiasa dibayangi
rasa was-was terhadap hukum adat dan hak-hak adat, sehingga
setiap kali dalam pasal-pasal yang bersangkutan dikemukakan

300

Risalah Sidang UUPA, hlm.11, 70, 407.
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pembatasan-pembatasan dengan formulasi-formulasi yang setiap
kali mirip (yakni yang pada intinya menunjukkan ketakutan akan
egoisme suku kontra kepentingan bangsa) misalnya Pasal 2 ayat (4),
Pasal 3, Pasal 5.301
Penekanan unifikasi dan sentralisasi yang mendasari UUPA,
maka pengakuan hak ulayat harus disertai syarat-syarat yang
terkesan mencurigai masyarakat adat tidak setia pada NKRI. Hasil
penelitian AMAN, ICRAF dan Forest People Programme pada tahun
2002-2003 menyimpulkan bahwa masyarakat adat ingin dikaui
otonomi komuniytasnya termasuk tanah dan sumber daya alam
dalam kerangka NKRI.302 Dalam konteks ini Achmad Sodiki
mengatakan bahwa cita-cita mewujudkan hukum tanah tunggal
(unifikasi) diharapkan dapat ikut memperkukuh kesatuan dan
persatuan nasional, yang pada saat itu karena pergolakan politik,
pemberontakan di daerah-daerah yang ingin membentuk negara
sendiri, keutuhan negara dirundung ancaman perpecahan
bangsa.303 Hal yang sama dikemukakan oleh Noer Fauzi bahwa
trauma terhadap pemberontakan separatis menguatkan suatu
ketetapan bahwa penguasaan negara harus sentralistis. 304
Selain itu hak ulayat juga tidak diatur lebih lanjut dalam
peraturan perundang-undangan sampai munculnya Peraturan
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Akibat ketiadaan pedoman penentuan hak
ulayat maka sejak UUPA di undangkan, yang kemudian diikuti
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Risalah Sidang UUPA, hlm. 131.
Emil Kleden, “Kebijakan-Kebijakan Transnasional Institutions yang Mempengaruhi Peta Tenurial
Security Dalam Lingkup Masyarakat Adat di Indonesia” dalam Konferensi Internasional Penguasaan
Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai
Jawaban, Hotel Santika, 11-13 Oktober 2004, hlm.6.
Achmad Sodiki (2013). Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 246.
Noer Fauzi, Pengakuan Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat: Suatu Agenda NGO Indonesia,
dalam http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/4297/index.html, hlm. 19, diakses 11 September
2013.
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terbitnya UU No.5 Tahun 1967 yang berlaku sejak 14 Mei 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan hingga UU No.41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah tidak terhitung lagi berapa
hektar hutan adat yang sudah beralih menjadi lahan konsesi
perusahaan pertambangan dan perkebunan serta berapa jumlah
konflik antara masyarakat hukum adat dengan korporasi. Derasnya
deforestasi hutan adat agak mereda sejak ada Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang
menyatakan hutan adat bukan lagi bagian hutan negara. Jadi kalau
dihitung sudah lebih dari 46 tahun sejak Mei 1967 sampai dengan
Mei 2013 masyarakat hukum adat kehilangan hutan adatnya.
Sampai sekarangpun untuk memperoleh penetapan hutan adat juga
bukan hal yang mudah, sekalipun sudah difasilitasi oleh Kementerian
Kehutanan, karena kunci pokok ada di pemerintah kabupaten,
apakah mau atau tidak membuat Perda atau Surat Keputusan Bupati
tentang eksistensi masyarakat hukum adat sebagai salah satu syarat
penetapan hutan adat.
Kendatipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No.
35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No.41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menentukan hutan adat bukan lagi hutan negara dan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010 tentang uji
materi UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang
membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang
mengkriminalisasi masyarakat hukum adat yang mempertahankan
tanah adatnya dari perusahaan perkebunan, bersifat final dan
mengikat (binding), masih ada beberapa peraturan perundangan
yang tidak memberdayakan hukum tak tertulis maupun subjeknya,
yaitu masyarakat hukum adat, semisal UU No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 136 ayat (2)
dan Pasal 162 yang berpotensi mengkriminalisasi, diantaranya
masyarakat hukum adat yang mempertahankan tanahnya dari
perusahaan pertambangan.
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Selain itu, UUPA juga dianggap oleh sebagian kalangan sangat
menghargai hukum adat dengan dicantumkannya Pasal 5 yang
menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa ialah hukum adat dengan syarat, yaitu: (1) tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, (2)
persatuan bangsa, (3) sosialisme Indonesia, (4) UUPA, dan (5)
peraturan perundangan lainnya, serta (6) unsur-unsur hukum
agama. Menurut Boedi Harsono, salah satu perumus UUPA,
memberi makna “ialah” dalam hal kedudukan hukum adat sebagai
pelengkap hukum tanah nasional dan fungsinya sebagai sumber
utama pembangunan hukum tanah nasional. Sumber utama itu
terkait dengan konsepsi dan asas-asas dan lembaga-lembaga adat.
305
Dalam catatan Maria S.W. Sumardjono, ada delapan asas hukum
adat yang telah dirumuskan dalam norma hukum tanah nasional,
antara lain: asas pemisahan horizontal, konsep peralihan hak atas
tanah, konsep perolehan tanah, keberadaan MHA tidak tunduk pada
kemauan negara, dan lembaga rechtsverwerking (penghilangan hak
sendiri).306 Akan tetapi kedudukan hukum adat sebagai pelengkap
menjadikan hukum adat, masyarakat hukum adat dan hak-haknya
menjadi tersingkir di tanah mereka sendiri, karena peraturan
perundang-undangan memandang, terutama terkait dengan
pengelolan sumberdaya alam lebih menekankan hukum nasional
dan kurang menghargai hukum adat dengan pembatasanpembatasan seperti “sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan ini” tanpa ada penjelasan lebih
lanjut, sehingga menjadi norma kabur yang siap menyisihkan hukum
adat dan masyarakat hukum adat.
Kemudian, di bidang hak-hak masyarakat hukum adat yang
terkait dengan hak spiritual, yakni tentang menganut kepercayaan

305

Boedi Harsono (1999). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya.
Cetakan ke-8. Jakarta: Djambatan, hlm. 16-17.
306
Maria SW Sumardjono (2018). Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan
Tanah Ulayat. Yogyakart: FH UGM, hlm. 15-25.
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dari leluhurnya juga masih luput dari pemberdayaan. Persoalan
kepercayaan sudah mengemuka sejak perumusan pembukaan dan
Pasal 29 UUD 1945, dan menjadi masalah serius sejak diundangkan
UU No.1/PNPS/1965 dimana ditafsirkan negara hanya “mengakui”
enam agama. Akibatnya penganut kepercayaan terutama dari
masyarakat hukum adat tidak mendapatkan pelayanan dari
pemerintah, terutama dalam bidang layanan dokumen
kependudukan dan pendidikan. Hingga akhirnya setelah penghayat
kepercayaan semakin mendapatkan perlakuan diskriminatif, muncul
aksi dan reaksi dari masyarakat dan pemerintah. Peristiwa yang
menyita perhatian publik yaitu siswa SMK Negeri 7 Semarang, Zulfa
Nur Rahman, yang tidak naik kelas karena nilai agama yang
merupakan mata pelajaran wajib tidak muncul karena mengaku
sebagai penghayat kepercayaan. Pada mulanya Dinas Pendidikan
Kota Semarang bergeming tetap pada pendiriannya siswa tersebut
tidak bisa naik kelas, tetapi akhirnya teratasi setelah terbitnya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016
tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa pada Satuan Pendidikan.
Selanjutnya, uji materi UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 24 Tahun 2013 oleh sejumlah penghayat kepercayaan telah
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 97/PUUXIV/2016 yang memberikan ruang pada penghayat kepercayaan
untuk memiliki KTP dan KK dengan identitas kepercayaan. Putusan
ini sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Surat Edaran Nomor:
471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) tertanggal 25 Juni
2018, perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan MK dan
tindak lanjut dari Menteri Dalam Negeri masih belum
memberdayakan penghayat kepercayaan, karena sampai saat ini
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penghayat kepercayaan masyarakat hukum adat belum dapat
mengakses Akta Perkawinan, karena terkendala syarat adanya
organisasi kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Semua masyarakat adat Baduy dan sebagian besar
masyarakat adat AKUR di Cigugur Kuningan sebagai penghayat
kepercayaan Sunda Wiwitan tidak mempunyai Akta Perkawinan
karena tidak mempunyai organisasi kepercayaan.
Di lapangan hukum pidana ada kemajuan berarti, artinya ada
pemberdayaan setelah Rancangan KUHP memasukkan hukum yang
hidup dalam Pasal 2 yang menentukan sebagai berikut :
1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat
yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.
2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsipprinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsabangsa.
Terlepas ada yang pro dan kontra mengenai kehadiran Pasal 2
RUU KUHP ini, semangat konseptor RUU KUHP patut dihargai karena
mengakomodir masih adanya hukum pidana yang hidup di
masyarakat, setelah dihapusnya Peradilan Adat dengan UU
No.1/Drt/1951.

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
hukum tak tertulis dapat dilakukan apabila pembatasan atau
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat atau
masyarakat hukum adat tidak berlebihan, yaitu hanya
didasarkan atas: (1) benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat
hukum adat, (2) memenuhi rasa keadilan, (3) ditaati
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Pembangunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum
Nasional
Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum
tertulis harus menjadi acuan dalam berperilaku, baik bagi
penyelenggara negara maupun bagi masyarakat. Untuk itu,
peraturan perundang-undangan selayaknya dirumuskan dengan
cara yang sederhana, jelas, tegas dan konsisten sehingga mudah
dipahami dan dioperasionalkan. Dari sisi jumlah, sebaiknya tidak
harus dalam jumlah yang banyak. Hal ini dimaksudkan agar tidak
menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhinya.
Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang sederhana dan
tertib, maka kepastian hukum dapat diwujudkan. Peraturan
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masyarakat, dan (4) tidak melanggar hak asasi pihak lain.307
Pemberdayaan hukum tak tertulis juga dapat dilakukan jika
karakteristik pemberdayaan seperti diuraikan di bagian awal
dapat dipenuhi dan dilakukan. Politik hukum pemberdayaan
hukum tidak tertulis sebaiknya mengikuti pendapat dari Moh.
Mahfud MD yang mengatakan bahwa alur politik hukum
nasional sudah diwadahi atau diatur dengan rapi agar setiap
hukum selalu mengalir dari (dan konsisten dengan) tujuan
negara, sistem hukum Pancasila, kaidah penuntun hukum, dan
konstitusi.308 Selain itu bagi pembentuk peraturan perundangundangan perlu mengikuti nasehat van Vollenhoven: jika
hukum mau menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat,
maka hukum ini pertama-tama harus sesuai dengan perasaan
(keadilan) dan kesadaran hukum untuk siapa hukum ini
berlaku.

307
308

Maria SW Sumardjono, Op. Cit, hlm. 5.
Moh. Mahfud MD (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta:
Rajawali Pers, hlm. 63.
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perundang-undangan yang terlalu banyak tetapi kualitasnya buruk
akan mengakibatkan berkurangnya nilai kepastian karena rendahnya
tingkat kepatuhan, serta konsekuensi sosial ekonomi yang
ditimbulkan.
Namun, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
yang terjadi saat ini bukan tidak menimbulkan persoalan. Salah
satunya adalah produksi peraturan perundang-undangan baik
tingkat Pusat maupun Daerah dengan jumlah yang banyak sekali tiap
tahunnya. Ribuan peraturan perundang-undangan yang diproduksi
dalam satu tahun itu tentu menjelaskan suatu keadaan bahwa
hukum nasional sangat gemuk dan belum final karena selalu
memiliki sisi ketertinggalan dengan dinamika sosial baik lokal,
regional, maupun internasional, sehingga yang belum ada
pengaturannya dibuatkan hukum baru, yang tidak sesuai diubah.
Undang-undang dianggap belum cukup untuk menjadi pedoman
tingkah laku, meniscayakan peraturan pelaksanaannya, bahkan
sampai di tingkat daerah. Pemerintah daerah berasumsi bahwa
akomodasi kearifan lokal atau kandungan lokal tidak cukup hanya
disandarkan pada undang-undang yang sangat umum, bahkan
peraturan menteri yang bersifat teknis. Padahal persoalan hukum
tidak selesai dengan pembentukan hukum (law making) atau
positivisasi sesuai politik hukum atau ideal-ideal filosofis bangsa,
serta ketiadaan pertentangan dengan peraturan perundangundangan dalam struktur hierarkhi yang lebih tinggi maupun yang
sederajad. Kondisi itu pun kenyataannya memiliki potensi semakin
banyak muncul ketidaksesuaian secara hierarkhis, sehingga
pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung
(MA) terus mengalir. Secara ekonomi, kondisi itu jelas inefisiensi,
dan secara politik menjadikan arena pertarungan kepentingan
semakin luas, dan secara hukum menyisakan persoalan pemahaman
terhadap isi (substansi) yang semakin sulit karena di samping
sistematisasinya semakin kompleks, juga sifat hukum yang
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 158

H.L.A. Hart berpandangan bahwa hukum bersifat “interpretatif”. Hart menegaskan bahwa
aturan hukum merupakan “susunan (tekstur) terbuka” (open texture) atau berkarakter terbuka
(open-ended character). Hart menjelaskan bahwa “Open texture of law means that there are,
indeed, areas of conduct where much must be left to be developed by courts or officials striking
a balance, in the light of circumstances, between competing interests which vary in weight from
case to case.” (M.R. Zafer, 1994, Jurisprudence an Outline, Kuala Lumpur: International Law
Book Services, h.24.) Demikian pula Ronald Dworkin memahami konsep hukum “as an
interpretive concept designed to construct an internal, participants’ view of a community’s legal
practice”. Interpretasi konstruktif ini berarti menunjukkan bahwa tiap-tiap praktik hukum
komunitas mewujudkan prinsip dan nilai yang diambil dari moralitas politik dasar komunitas
(community’s basic political morality). (Kevin E. Sullivan, 1988, “Law as an Interpretive Concept:
A Study of Legal Philosophy of Ronald Dworkin”, A Dissertation submitted to the Marquette
University Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor
of Philosophy, Wisconsin, diunduh dari http://gateway.proquest.com, 11 November 2018,
pukul 21:52 wib.
Dr. Hari Purwadi., S.H., dalam makalah berjudul ’Kesadaran Hukum: Ketegangan Antara Ideal
Hukum Dan Realitas’ yang ditulis khusus untuk penyusunan buku DPHN 2018
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interpretatif.309 Oleh karena itu, meskipun undang-undang diderivasi
sampai pada peraturan perundang-undangan tingkatan paling
rendah, seperti perda, juga tidak menghilangkan sifat
interpretatifnya. Pada fase itu pun, persoalan hukum baru selesai
dalam format menyatakan atau mengatur kehidupan dan
lingkungan sosialnya, tetapi belum selesai pada fase penerapan atau
implementasinya, terutama ketika dikaitkan dengan kesadaran
hukum.310
Oleh sebab itu, guna menjembatani antara pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik dan mampu memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat, maka dibentuklah Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 sebagai sebuah instrumen hukum dalam
mewujudkan good regulatory practices (GRP). Di dalamnya selain
mengatur prinsip pembentukan peraturan yang baik mulai dari
aspek jenis, materi muatan dan hierarki, juga tentang aspek teknik
perancangan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek ini jika
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya akan sangat menentukan
kualitas produk regulasi yang dihasilkan.

310

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 159

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Pentingnya eksistensi peraturan perundang-undangan dalam
konteks negara hukum, maka diharapkan pembentukannya pun
tidak dibuat “asal-asalan”. Melainkan betul-betul melakukan
pengkajian yang mendalam saat proses pembentukan peraturan
perundang-undangan dengan dimulai dari penelitian hukum
normatif dan empiris. Hal ini dimaksudkan agar peraturan yang
dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat
sasaran.311 Namun pada tingkatan ini hukum juga masih menyisakan
potensi problem dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial (social
control) dan pencapaian tujuannya, terutama ketika kebutuhan
sosial yang diabaikan melibatkan sebagian besar anggota
masyarakat. Dalam fungsi kontrol sosial itu, yang diharapkan adalah
kepatuhan orang pada hukum (people obey law). Banyak alasan
orang patuh pada hukum, seperti penerapan paksaan fisik (physical
force), perasaan wajib patuh (feel obliged to obey), kepedulian
terhadap tekanan sesama atau sanksi informal (concern for peer
pressure or other informal sanctions), perilaku ilegal tertentu
kemungkinan membahayakan kita (certain illegal behaviors might
harm us), atau kebiasaan (habit).312 Sebaliknya, banyak alasan juga
orang tidak patuh pada hukum (disobey the law) sampai terjadinya
pembangkangan sipil (civil disobedience), meskipun terdapat
pandangan mutlak bahwa pembangkangan sipil terhadap hukum
tidak akan pernah dapat dibenarkan dalam keadaan apapun.
Beberapa perdebatan kontemporer yang paling hidup dalam
studi sosio-legal adalah tentang cara-cara hukum menyatakan
kehidupan sosial. Bagaimana hukum memberi makna dan bentuk
bagi relasi sosial? Bagaimana hukum membentuk kategori
pemahaman yang membuat orang memahami lingkungan mereka?
Termasuk, dapatkah pengertian hukum ditafsirkan secara

311

312

Bayu Dwi Anggono, Pembangunan Materi Hukum dan Kelembagaan, tulisan khusus sebagai
Narasumber untuk penyusunan DPHN 2018
Steven E. Barkan, 2009, Law and Society an Introduction, USA: Pearson Prentice Hall, h.25.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 160

PU

SA
N

EV

BP

H

N

sosiologis?313 Dalam hubungan itu, teori sosial kontemporer, seperti
karya Talcott Parsons menjelaskan bahwa hukum dinyatakan
sebagai mekanisme umum kontrol sosial yang bekerjanya menyebar
secara luas dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Hukum
merupakan salah satu dari kontrol sosial, utamanya ditempatkan
pada tingkatan institusional, dan mengikuti Weber, menyatakan
hukum sebagai “seperangkat preskripsi (prescriptions), kebolehan
(permissions), dan larangan (prohibitions) yang bersandar pada
tindakan sosial dan kurang-lebih diatur secara sistematis. Setiap
masyarakat menghadapi 4 (empat) permasalahan subsistem:
Adaptasi (Adaptations), pencapaian Tujuan (Goal attainment),
Integrasi (Integration), dan pemeliharaan pola (pattern
maintenance) atau menanamkan pola (Latency) – sering kali
disingkat AGIL. Dalam skema ini, hukum digambarkan sebagai
“mekanisme integratif” (integrative mechanism): “fungsi utama
sistem hukum, yaitu integratif”. Hukum memitigasi konflik dan
memfasilitasi interaksi sosial; mengatur hubungan-hubungan dari
bagian-bagian yang berbeda satu dengan lainnya.314Atas dasar hal
tersebut seharusnya tujuan pembentukan Peraturan perundangundangan secara khusus adalah mewujudkan kepastian hukum dan
keadilan sesuai dengan cita hukum Indonesia yang terkandung
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sehingga dibutuhkan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang ditangani dengan baik dan
profesional melalui teknik perancangan yang memadai dan
pendekatan hukum normatif yang komprehensif dan cermat. 315
Selain itu, prinsip-prinsip pembangunan materi hukum yang
saat ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

313

Roger Cotterrell (1), 2001, Sociological Perspective on Law, Volume II, England: Ashgate, h.xiii.
Sharyn L. Roach Anleu, 2010, Law and Social Change, second edition, Los Angeles: Sage, h.41.
315
Ibid
314
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2019 perlu untuk direvitalisasi dan dipertegas dari apsek
operasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:316
1) bahwa Pancasila harus dijadikan pendekatan dalam proses
setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini
sejalan dengan konsep Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum Negara. Ditunjau dari sejarah lahirnya, maka
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah inti dari
dasar pembentukan Negara, yaitu: ketuhanan, kebangsaan
(yang mengandung nilai kemanusiaan dan internasionalisme),
persatuan (adanya kesadaran dan tujuan yang sama di antara
keragaman/kebhinekaan), demokrasi yang berdasarkan
perwakilan dan permusyawaratan, serta kesejahteraan yang
berkeadilan sosial.
2) Internalisasi asas-asas materi muatan pada setiap peraturan
perundang perundang-undangan, sebagai konkritisasi nilai-nilai
Pancasila, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,
kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan,
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
ketertibah dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian
dan keselarasan.
3) Terpenuhinya asas-asas pembentukan, dengan parameter yang
terukur pada setiap pebentukan peraturan perundangundangan , yaitu:
- Adanya kejelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai dari
pembentukan
- Lembaga atau pejabat pembentuk
- Ketepatan antara jenis danhierarki PUU dengan materi
muatannya
- Harus memberi manfaat, dan berdasarkan kebutuhan
- Adanya perhitungan yang cermat yang memastikan bahwa
peraturan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

316

ibid

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 162

Terpenuhinya syarat teknis penyusunan PUU (baik dari
segi sistematika, maupun pilihan kata/istillah yang efisien,
jelas)
- Adanya keterbukaan dalam proses pembentukannya
Kualitas regulasi saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan
kebijakan pemerintah dan kebutuhan global. Hal itu terbukti dari
masih banyaknya keluhan investor terhadap hukum di Indonesia
yang dipandang belum berkepastian hukum karena masih ada
inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan. Setidaknya 3
(tiga) permasalahan besar yang terkait dengan kualitas peraturan
perundang-undangan, yaitu: Pertama, adanya multitafsir,
disharmoni atau tidak sinkron antara peraturan yang satu dengan
yang lain, dan belum responsif terhadap kebijakan pembangunan.
Kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih
belum tertib, lama, dan menimbulkan biaya tinggi. Ketiga, koordinasi
dan komunikasi dalam pembentukan peraturan perundangundangan masih belum maksimal karena masih adanya ego sektoral.
Untuk itu, perlu melakukan reformasi regulasi dengan berbagai
upaya dan strategi untuk mewujudkan produk peraturan
perundang-undangan yang mempunyai daya laku, daya guna, dan
berorientasi ke depan (forward looking),317 di antaranya:
1) Membangun sinergitas kelembagaan menjadi kata kunci untuk
meminimalisasi ego atau kepentingan sektoral. Persamaan
persepsi bahwa peraturan perundang-undangan milik Negara,
bukan milik Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu,
pembentukan
peraturan perundang-undangan harus
berorientasi kepada kepentingan Negara
dengan
memperhatikan mekanisme dan skala prioritas searah dengan
kebijakan Pemerintah, RPJPM, dan RPJP.
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Yasonna H. Laoly, Makalah disampaikan pada Penutupan Seminar Pembangunan Hukum
Nasional ”Konstelasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, (Jakarta:
Hotel Bidakara, 6 oktober 2016).
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2) Harmonisasi satu pintu harus dikuatkan mulai dari UndangUndang hingga Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu perlu
ada pelibatan Kanwil Hukum dan HAM dalam proses
pembentukan Perda agar ke depan tidak ada lagi Perda
bermasalah
3) Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berjalan
efektif, efisien, dan tidak high cost karena berlarut-larutnya
proses. Oleh karenanya, mekanisme kontrol terhadap
pembentukan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP,
RPeraturan Presiden) yang telah berjalan harus dioptimalkan.
Kemenkumham memantau pelaporan dan memfasilitasi
permasalahan penyusunan peraturan perundang-undangan
sehingga sejak dini dapat diselesaikan bottlenecking dalam
proses.
4) Mengoptimalkan analisa dan evaluasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada (existing) sebagai upaya
memangkas produk-produk hukum yang menimbulkan red tape
atau hambatan kemudahan dalam berusaha. Ketiadaan aturan
dan mekanisme evaluasi terhadap peraturan perundangundangan dapat menjadi salah satu penyebab munculnya
banyak peraturan perundang-undangan yang bemasalah
karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan
tidak diimbangi dengan proses evaluasinya. Dalam konteks
pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan,
mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk
mendeteksi peraturan perundang-undangan yang tumpang
tindih, disharmonis, dan multitafsir.
5) Mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU-XX/2012MK yang mengarah pada a triparty system in
the law making.
Dalam upaya memperbaiki kualitas materi hukum, maka
mekanisme dan penegasan secara operasional prinsip-prinsip
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 164

Bayu Dwi Anggono, opcit.
Bandingkan dengan delapan poin rekomendasi Seminar Pembangunan Hukum Nasional,”
Konstelasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 6 oktober 2016:
Pertama, perlu mempertegas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara yang
harus diterapkan sebagai dasar pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundangundangan; Kedua, perlu penataan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
untuk menata Sistem Hukum Nasional secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945; Ketiga, perlu dipikirkan kemungkinan sistem ”carry over”, dalam
perencanaan hukum nasional sebagaimana dikenal dalam perencanaan pembangunan nasional;
Keempat, perlu pengaturan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam skala
yang lebih luas termasuk di dalamnya Permen dan Perda agar terwujud sistem perundangundangan yang terintegrasi; Kelima, Perlu sinkronisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, agar terwujud sistem perundang-undangan yang
terintegrasi; Keenam, perlu menindaklanjuti Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 sebagai wujud
komitmen pemerintah menaati mekanisme Konstitusi sebagai bagian yang tak terpisahkan dan
tak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum nasional; Ketujuh, perlu diatur ketentuan
mengenai evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam oleh Pemerintah sebagai
bagian dari manajemen Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Kedelapan, perlu
dilakukan penguatan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu
Kemenkumham sebagai leading sector dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
dengan diberikan kewenangan dan peran yang kuat.
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pembangunan materi hukum tersebut perlu disempurnakan dalam
pengaturannya. Dengan demikian memperbaharui (baik dalam
bentuk perubahan atau penggantian) UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi
sebuah keniscaan untuk segela dilakukan.318
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu
menentukan desain pembangunan hukum ke depan, maka
perubahan Undang-Undang tersebut harus dilakukan secara
komprehensif dengan melakukan evaluasi penerapan UndangUndang ini selama 5 (lima) tahun. Dalam implementasinya, masih
terdapat kendala serta beberapa hal perlu dibenahi dan
disempurnakan, antara lain:319
1) Pengaturan yang lebih tegas tentang hierarki peraturan
perundang-undangan. Merumuskan kedudukan Tap MPR dan
peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki Peraturan
Perundang-undangan.
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PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI HUKUM
Perkembangan dan kemajuan teknologi pada umumnya, termasuk
teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya ditulis TIK) yang pesat
telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia,
salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (information
society) melalui internet.320 Begitu pesatnya perkembangan dan
kemajuan teknologi saat ini telah menghantarkan masyarakat pada era
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2) Memberi kejelasan kewenangan Kementerian dan Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian serta Lembaga yang setingkat
kementerian
dalam pembentukan peraturan perundangundangan.
3) Merumuskan pengaturan harmonisasi peraturan perundangundangan termasuk di dalamnya Permen dan Perda.
4) Merumuskan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai
bagian manajemen peraturan perundang-undangan
5) Memberi kejelasan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah.
Saat ini pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam 2 (dua)
Undang-Undang berbeda Pengaturan pembentukan Peraturan
Daerah yang tidak seragam dan terpisah dalam dua rezim yang
berbeda, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dapat menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan landasan
pembentukan Perda atau produk hukum di daerah sebagai sub
sistem hukum nasional.

320

Muhamad Amirulloh, Hukum TIK sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan
Masyarakat Global, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 1
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Lihat Herman, Mario Pantek, Boris Otto, “Design Principles for Industries 4.0 Scenario: A
Literature Review”, 49th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawai, 2016, hlm.
11.
OECD, “The Digital Economic”, 2011, hlm. 5 merumuskan pengertian ekonomi digital sebagai,
“compromised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and
services through e-commerce”, http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy2012.pdf), didownload 7 November 2019.
Don Tapscott, The Digital Economic-Rethinking Promise and Perill in the Age of Networked
Intelligence, McGraw-Hill Education, 2015, hlm. 1
Erboz, Gizem. (2017). How To Define Industry 4.0: Main Pillars Of Industry 4.0., ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/, didownload 4 November 2019.
McKinsey, Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity, McKinsey & Company, New York,2016,
hlm. 5.
Listhari
Baenanda,
Mengenal
Lebih
Jauh
Revolusi
Industri
4.0,
https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/
diakses
pada 4 November 2019.
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industri 4.0, yang merupakan era terkolaborasinya internet dengan
teknologi digital.321
Eksistensi dan optimalisasi internet telah mendorong kreativitas
manusia untuk menemukan (dan membutuhkan) sumber-sumber
ekonomi baru, yang kemudian dikenal dengan istilah ekonomi digital.322
Menurut Don Tapscott, internet (net) dan world wide web (web)
memunculkan suatu bentuk ekonomi baru berdasarkan pada jaringan
kecerdasan manusia (networking of human intelligence).323
Menurut Gizem Erboz, Industri 4.0 adalah industri yang mencakup 9
pilar, yaitu “big data, autonomous robots, simulation, additive
manufacturing, IoT, cloud computing, augmented reality, horizontal and
vertical integration and cyber security”. 324 McKinsey menyatakan bahwa
ekonomi digital melahirkan inovasi yang bertumpu pada pemanfaatan
teknologi, terutama mobile internet, Internet of Things (IoT), cloud
computing, dan big data and advance analytic.325
Menurut Listhari Baenanda, IoT (Internet of Things) memiliki
kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses
komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui
jaringan internet. Contohnya, transfer uang dimana saja dan kapan saja
selama terhubung jaringan internet melalui aplikasi pada gadget.326
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Pilar penting lainnya yaitu big data yang merupakan seluruh
informasi yang tersimpan pada komputasi awan (cloud computing).
Menurut Kamus Lexico, “Big data is Extremely large data sets that may
be analysed computationally to reveal patterns, trends, and associations,
especially relating to human behaviour and interactions”.327 Hal tersebut
dapat diartikan bahwa big data adalah sejumlah data yang sangat besar
yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren,
dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi
manusia. Pengertian lain dari big data terdapat pada Gartner Glossary
yang menyatakan bahwa, “Big data is high-volume, high-velocity and/or
high-variety information assets that demand cost-effective, innovative
forms of information processing that enable enhanced insight, decision
making, and process automation”.328 Terjemahan bebas dari pengertian
tersebut, big data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan
tinggi, dan/atau bervarietas tinggi yang membutuhkan bentuk
pemrosesan informasi inovatif yang hemat biaya dan memungkinkan
peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi
proses. Oracle menambahkan pengertian tersebut dengan
menambahkan 2 (dua) “v”, yaitu “value” dan “veracity”.329
David Baumer, J.C. Poindexter menyatakan bahwa, “Technological
innovation changes everything, including law.” 330 Pernyataan tersebut
juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Sesuai adagium
yang disampaikan oleh Markus Tullius Cicero, “ubi societas ibi ius”, maka
dalam masyarakat informasi atau masyarakat siber (cyber community)
diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum
dan/atau hubungan hukum (cyber activities) masyarakat tersebut.
Demikian pula sejalan dengan apa yang disampaikan Friedrich Carl Von
Savigny, bahwa Hukum itu tidak dibuat, (melainkan) ia ada dan tumbuh
327
328
329
330

https://www.lexico.com/en/definition/big_data
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data
https://www.oracle.com/big-data/guide/what-is-big-data.html
David Baumer, J.C. Poindexter menyatakan bahwa, Cyberlaw and E-Commerce, New York:
McGraw-Hill, 2002, hlm. Xviii.
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bersama (dengan adanya) masyarakat (Das Recht ist nicht gemacht, es ist
und wird mit dem volke).
Sehubungan dengan itu, seiring dengan globalisasi perdagangan
maka sistem informasi dan komunikasi sebuah negara tidaklah steril dari
pengaruh hukum negara lain baik regional maupun global. Sistem hukum
nasional tidak dapat melepaskan diri dari kesepakatan regional dan
internasional, oleh karena itu proses sinkronisasi dan harmonisasi kaedah
hukum dalam sistem hukum nasional, tidak hanya berlaku kepada
internal melainkan juga faktor eksternal negara tersebut. Globalisasi
informasi dan komunikasi hukum, menjadi sarana diplomasi tentang
bagaimana arsitekur banga dan negara itu sendiri.
Sayangnya dalam praktek penyelenggaraannya secara elektronik,
ternyata belum semua dokumen dan informasi hukum secara tertib
terhimpun, belum terjaga kemutakhirannya dan belum memberikan
fasilitas penelusuran konsistensi substansi kaedah hukumnya. Dengan
kata lain, fokusnya lebih mengarah kepada pooling ataupun serah simpan
dokumentasi dan informasi hukum, namun bukan kepada pemberdayaan
pengguna. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang dapat
menarik partisipasi publik dan kepastian pengolahan umpan balik dari
masyarakat tersebut tentu akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia
dalam mereformasi sistem hukum nasionalnya.

Urgensi Pemanfaatan TIK Terhadap Pembangunan Hukum Nasional331
Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang
sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan

Keseluruhan Sub Bagian ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Muhammmad Amirulloh dalam makalah
berjudul “Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum Menuju Globalisasi Teknologi
Informasi» yang ditulis khusus untuk FGD penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum (DPHN
2019)
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manusia. Demikian pula sangat penting memperhatikan dan
mempertimbangkan serta menjadikan perkembangan TIK dan
pemanfaatannya untuk pembangunan hukum nasional.
Dalam bukunya yang berjudul “Code and Other Laws of
Cyberspace” yang dibuat pada tahun 1999, Lawrence Lessig
menyatakan bahwa sistem komputer atau perangkat lunak
komputer (computer software) (atau "West Coast Code", mengacu
pada Silicoan Valley) mengatur perilaku dengan cara yang sama
seperti sistem hukum (atau "East Coast Code", mengacu ke
Washington, DC). Lessig berpendapat bahwa sebenarnya ada empat
regulator utama, yaitu Hukum, Norma Sosial, Pasar, dan Arsitektur,
yang masing-masing memiliki dampak besar pada masyarakat dan
yang implikasinya harus dipertimbangkan.332 Lebih lanjut, Lawrence
Lessig, menyatakan bahwa:
“Cyberspace teaches a new threat to liberty…Thus, four
constraints regulate this pathetic dot--the law, social norms, the
market, and architecture—and the “regulation” of this dot is the
sum of these four constraints.333 Government has a range of tools
that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code
of cyberspace is becoming just another tool of state regulation.334
Pada perkembangan selanjutnya, Lawrence Lessig dalam
bukunya “Code Version 2.0” yang merupakan revisi dari buku
sebelumnya menyatakan sebagai berikut:
“I’ve described four constraints that I’ve said “regulate” an
individual. But these separate constraints obviously don’t simply
exist as givens in a social life. They are neither found in nature nor
fixed by God. Each can be changed, though the mechanics of
changing them is complex. Law can have a significant role in this
mechanics.”
Hukum mengatur atau mempengaruhi Pasar, mialnya bahwa
kontrak, mata uang, pajak, dan kekayaan yang diperdagangkan atau

332
333
334

Lessig, Lawrence, Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York, 1999, hlm. 53 dst.
Ibid, hlm.87
Ibid. hlm.99
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diperjualbelikan itu diatur oleh hukum.335 Hukum juga mengatur
atau mempengaruhi “arsitektur”, misanya UU Disabilitas Amerika
mengaturnya dengan mewajibkan pemilik gedung-gedung atau
bangunan untuk menyediakan akses khusus bagi para penyandang
disabilitas, misalnya dengan menyediakan elevator.336 Hukum juga
mengatur atau mempengaruhi Norma Sosial, misalnya dengan
menanamkan nilai-nilai tertentu melalui proses pendidikan, yang
pendidikan ini akan mengubah nilai-nilai atau norma sosial.337
Dengan kata lain, terkadang hukum bekerja dengan menambah atau
mengurangi pembatasan dari satu modalitas tertentu.

Gambar: 6
Sumber : Lawrence Lessig, Code Version 2.0, hlm. 150

PU

Senada dengan Lawrence Lessig, Joel R. Reidenberg dengan
teori “Lex Informatica” juga menyatakan pentingnya pemanfaatan
TIK untuk mengatur masyarakat informasi dewasa ini. Dinyatakan
oleh Joel R. Reidenberg, sebagai berikut:338

335

336
337
338

Lawrence Lessig, CODE Version 2.0, Basic Books, New York, 2006, hlm.127,
http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf,
Ibid
Ibid
Reidenberg, Joel R., Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through
Technology
,
76
TEX.
L.
REV.
553
(1997-1998)
Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/42
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“…for network environments and the Information Society,
however, law and government regulation are not the only source
of rule-making. Technological capabilities and system design
choices impose rules on participants. The creation and
implementation of information policy are embedded in network
designs and standards as well as in system configurations. Even
user preferences and technical choices create overarching, local
default rules. The set of rules for information flows imposed by
technology and communication networks form a “Lex
Informatica” that policymakers must understand, consciously
recognize, and encourage.
Berbagai bentuk media TIK dapat dan sangat penting untuk
digunakan dalam rangka pembangunan hukum nasional, baik dalam
kegiatan penelitian hukum, diseminasi hasil penelitian, proses
pembentukan/penyusunan peraturan perundang-undangan, uji
publik rancangan peraturan perundang-undangan, sosialisasi
peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, serta
peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Selain melalui situs-situs resmi yang menggunakan mekanisme
nama domain sebagai pengganti alamat protokol internet, berbagai
media sosial (medsos) maupun aplikasi khusus (app) juga dapat
digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka pembangunan hukum
nasional. Kesemua media TIK tersebut harus digunakan sebagai satu
kesatuan sistem informasi dan komunikasi hukum dalam rangka
tersebut. Penggunaan dan pengelolaan media TIK tersebut harus
pula dilakukan secara professional dan sungguh-sungguh dengan
memperhatikan pula perkembangan dan kecenderungan (tren)
pemanfaatan TIK oleh masyarakat.
Peningkatan kerjasama antara instansi pemerintah (BPHN
mislanya) dengan lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi)
misalnya dalam memanfaatkan media video teleconference untuk
melakukan uji publik atau sosialisasi suatu peraturan perundangundangan atau pun kuliah online juga perlu dilakukan. Pengenalan
dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi hukum yang
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terdapat pada BPHN kepada siswa dan mahasiswa di lembaga
pendidikan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi dan
kesadaran hukum masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa.
Sistem informasi dan komunikasi hukum perlu dibangun, dijaga,
dan dikembangkan sebagai pelaksanaan layanan pemerintahan
secara elektronik (e-government). Dalam kerangka ini,
pembangunan sistem informasi dan komunikasi hukum terutama
harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada UU ITE, PP
PSTE, dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasisi Elektronik (SPBE).
Seiring perkembangan pemanfaatan sistem informasi dan
komunikasi hukum dimaksud, tentunya akan semakin banyak data
yang disediakan, semakin banyaknya jumlah pengguna, semakin
beragamnya tujuan penggunaannya. Kondisi demikian akan
memerlukan infrastruktur TIK yang modern, canggih, dan maju,
serta menciptakan “big data” hukum. Big data dapat diolah untuk
antara lain mengetahui prilaku / kecenderungan pengguna sistem
informasi dan komunikasi hukum, sehingga dapat digunakan untuk
menyusun strategi tentang media TIK apa yang akan digunakan,
sekaligus strategi penyusunan konten / informasi hukum yang akan
dikomunikasikan melalui media tersebut.339
Sistem informasi dan komunikasi hukum yang akan melahirkan
big data tersebut harus mulai diantisipasi dengan penggunaan
komputasi awan (cloud computing). Komputasi awan (cloud
computing) yang digunakan untuk pengelolaan sistem informasi dan
komunikasi hukum, sebaiknya dimiliki dan dikelola oleh Negara. Hal
tersebut mengingat bahwa pada sistem informasi dan komunikasi
hukum terdapat data penting (strategis) pemerintahan yang

339

Lihat, Oracle, “what is big data?”, https://www.oracle.com/big-data/guide/what-is-bigdata.html diakses 6 November 2019.
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menyangkut pula data layanan umum.340 Begitu pula untuk sistem
informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik di bidang
keuangan.341 Saat ini, setidaknya ada beberapa cloud computing
hasil karya anak bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan
sistem informasi dan komunikasi hukum, diantaranya Telkom Cloud,
E-Gov Cloud milik Balai IPTEKnet BPPT, dan Lintasarta Cloud
(Aplikasinusa Lintasarta).342 Beberapa pengelola cloud computing
juga tidak mau ketinggalan untuk memainkan peranannya di
Indonesia. Amazon Cloud,343 IBM Cloud,344 menyatakan akan
membangun pusat data (data center) cloud computing di Indonesia.

BP

H

Dengan cloud computing dapat diperoleh berbagai
keuntungan dalam pengelolaan data, antara lain tidak lagi
memerlukan investasi yang besar untuk penyediaan
infrastruktur, platform, dan/atau software.
Cybernetics Theory dan Sistem Hukum Nasional345
Memandang hukum sebagai suatu sistem tentunya tidak lepas
dari teori tentang hukum nasional yang dikemukakan oleh Lawrence
W Friedman, tentang elemen-elemen dari sistem hukum nasional itu
sendiri, yakni; subtansi, struktur dan kebudayaan hukum. Dalam

340

Cindy Mutia Annur, “Pemerintah Target Bisa Simpan Data di Cloud Milik Negara pada 2022”,
https://katadata.co.id/berita/2019/11/04/pemerintah-target-bisa-simpan-data-di-cloud-miliknegara-pada-2022, diakses 5 November 2019.
Lihat Muhamad Amirulloh, “Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Penggunaan Cloud Computing
Dalam Sistem Pembayaran”, Makalah, FGD Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan
Penggunaan Cloud Computing dalam Sistem Pembayaran, Cyberlaw Center FH Unpad – Bank
Indonesia, Bandung 24 Juni 2019.
Ibid.
Roy Franedya, CNBC Indonesia, Perhatian! Amazon Cloud akan Bangun Data Center di RI, 4 April
2019, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190404152315-37-64678/perhatian-amazoncloud-akan-bangun-data-center-di-ri, diakses 6 November 2019.
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Rahmad Fauzan, Pemerintah Sambut Baik Niat IBM Bangun Data Center di Indonesia, Bisnis.com,
6 Agustus 2019, https://teknologi.bisnis.com/read/20190806/282/1133016/pemerintahsambut-baik-niat-ibm-bangun-data-center-di-indonesia, diakses 6 Novmber 2019
Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M,
dengan judul asli ‘Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum’
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perkembangannya kemudian, 3 elemen tersebut ternyata perlu
diperkaya lagi dengan kebeeradaan beberapa elemen lainnya,
diantaranya adalah informasi dan komunikasi hukum itu sendiri.
Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik,
maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi
kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur
hukum dan kebudayaan hukum yang baik.
Sehubungan dengan itu, sesuai dinamika konvergensi teknologi
informasi dan komunikasi yang melahirkan keberadaan internet dan
cyberspace dimana hak akses ke dalamnya telah ditetapkan sebagai
salah satu dari Hak Asasi Manusia oleh PBB, maka dinamika
pembangunan informasi dan komunikasi hukum juga tidak dapat
melepaskan diri dari pemanfaatan Internet sebagai suatu sistem
informasi dan komunikasi global. Oleh karena itu, sangat menarik
untuk mencermati adanya suatu korelasi yang kuat antara
cybernetics theory dengan keberadaan suatu sistem hukum
nasional, hal mana dapat ditarik titik temunya dengan melihat
sejauhmana efektifitas suatu sistem hukum dapat berlaku dengan
baik di tengah-tengah masyarakatnya (social behaviour). Dengan
kata lain, cybernetics theory selayaknya dapat diterapkan dan
dipertemukan dengan teori-teori tentang dasar berlakunya hukum.
Keberadaan hukum sebagai suatu aturan (rule of law) sebenarnya
adalah berbanding lurus dengan melihat sejauhmana pemamahan
hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap
informasi hukum yang tengah berlaku. Cybernetics theory
merupakan teori yang menekankan bahwa suatu komunikasi
selayaknya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja
melainkan juga adanya suatu umpan balik (feedback) dari penerima.
Lebih jauh dari itu, bahwa meskipun secara yuridis suatu
peraturan-perundangan adalah buatan instansi yang berwenang
namun faktanya ia adalah suatu penjelmaan dari adanya suatu
kepentingan hukum tertentu. Lazim yang menjadi dalil adalah
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adanya suatu kepentingan umum, namun faktanya hal itu
disuarakan oleh suatu pihak tertentu (special group interest) bukan
oleh rakyat itu sendiri. Dengan demikian muatan kepentingan dan
efektifitasnya tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya benturan
kepentingan dari para pihak yang berkepentingan terhadap
peraturan perundang-undangan tersebut.
Secara sosiologis, tentu tidak akan ada suatu ketentuan hukum
yang akan dapat berlaku efektif ditengah kehidupan masyarakat, jika
informasi hukum tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan
baik kepada masyarakat. Hal itu tidak hanya berhenti dengan adanya
pengumuman dalam Berita Negara saja dan kemudian semua orang
otomatis dianggap mengetahui dan memahaminya. Hal itu juga
tidak cukup terjawab dengan suatu program sosialisasi atau bahkan
melalui pemberitaan para Jurnalis dan Pers saja, melainkan
seharusnya sedapat mungkin menggali feedback masyarakat tidak
hanya dalam tahapan pembuatannya melainkan juga dalam proses
implementasinya.
Dengan demikian, pola yang lebih interaktif dalam
mengkomunikasikan informasi hukum tersebut tentunya harus
dapat menangkap dengan baik feedback yang baik dari
masyarakatnya, sehingga ia akan dapat menimbulkan kesadaran
hukum ditengah masyarakat. Hal tersebut tidak akan didapat hanya
dengan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum saja, melainkan juga
harus dengan pengembangan sarana komunikasi ataupun
infrastruktur informasi yang baik dan dapat diakses dengan mudah
dan murah oleh masyarakat.
Dengan melihat kepada dasar keberlakuan hukum yang melihat
kepada aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Maka, jika
pembuatan hukum hanya dengan melihat aspek yuridisnya saja
dengan cara melakukan perumusan hukum (legal drafting) oleh
segelintir elit bangsa tanpa melibatkan peran aktif masyarakatnya,
tentunya wacana hukum terhadap hal tersebut tidak akan pernah
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aktif berkembang di tengah masyarakat dan otomatis tidak pernah
akan mendapatkan peran aktif dari masyarakat. Apalagi bila ternyata
hal tersebut hanya bermula dari kasus-kasus yang tengah terjadi
dimasyarakat yang kurang terkaji secara mendalam substansi
permasalahannya. Lambat laun, akhirnya kondisi tersebut hanya
akan mengakibatkan kondisi “hiperegulasi” dimana begitu banyak
hukum positif yang dinyatakan berlaku, namun tidak pernah efektif
di masyarakat karena ternyata masyarakat merasa tidak pernah tahu
menahu dengan informasi hukum tersebut.
Hikmah dari cybernetics theory dalam sistem hukum adalah
keberadaan sistem informasi hukum sebagai komponen keempat
dalam suatu sistem hukum nasional selain tiga komponen yang
selama ini dikenal, yakni substance, structure dan legal culture.
Secara teoritis ia akan dapat mempertemukan atau paling tidak
mengurangi ketimpangan antara rule of law dengan social behaviour
yang sering kali terjadi akibat belum terbangunnya sistem
komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini
juga sepatutnya membuka pemikiran birokrasi pemerintah bahwa
keberadaanya adalah sebagai mitra rakyatnya bukan penguasa
rakyatnya, sehingga kewajiban public services untuk menyampaikan
informasi harus berjalan dengan baik.
Selain itu, dengan pengembangan sistem informasi yang baik,
maka tentunya sistem pemerintahan juga akan menjadi tranparan,
dan meningkat akuntabilitasnya, karena pemerintah mampu
menangkap feedback dan meningkatkan peran serta yang aktif dari
masyarakatnya. Walhasil, terbentuknya suatu good governance
sebagai wujud dari cita-cita negara yang berdasarkan atas hukum,
karena masyarakatnya mampu melaksanakan self regulatory society
dengan baik. Nantinya, Pemerintah sudah dapat mereduksi
pekerjaannya karena ia hanya tinggal membina dan mengawasi
sejauhmana visi dan misi bangsa telah diimplementasikan dengan
baik dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan lewat pemantauan dari
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masalah-masalah hukum yang timbul dan menindak lanjuti
komplain-komplain yang mengalir dari masyarakat.
Pada dasarnya, tentu penting untuk dapat melihat sejauhmana
pemerintah dan masyarakat sadar akan strategisnya suatu sistem
informasi dan komunikasi dalam bidang hukum, dan sejauhmana
para pemangku kepentingan mampu bersama mengembangkan dan
menguasai serta membina dan mengendalikan seluruh infrastruktur
informasi hukum nasional maupun global agar keberadaanya dapat
sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat itu sendiri.
Perlu dicermati bahwa Internet sebagai suatu sistem elektronik
global adalah perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi
telekomunikasi, media dan informatika ("Telematika"). 346 Selain
dapat menstimulus perkembangan peradaban suatu bangsa dan
perekonomiannya, sesungguhnya Internet juga merupakan
perwujudan dari kepentingan kapitalisme global (neo-liberalism).
Dengan keberadaan internet sebagai jalan raya informasi
(information highway), struktur kapitalisme telah berubah menjadi
bentuk digital, dari bentuk file-folder menjadi bentuk binary digit
(bit) dalam jaringan-jaringan komunikasi global. Demikian pula
halnya dengan sistem hukum yang berupa law-hierarchy juga seakan
berubah menjadi suatu jaringan kerja network yang terdistribusi
dalam bentuk informasi dan dokumentasi hukum yang bernilai
ekonomis. Hal tersebut kemudian menjadi keunggulan kompetitif
bagi para penghimpun dan penyelenggara jasa informasi hukum
berikut sistem aplikasi yang dikembangkannya.

346

Perwujudan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara fisik adalah terbangunnya
jaringan sistem informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasiskan sistem komputer,
baik dalam lingkup intra jaringan (Intranet) maupun antar jaringan (Internet), yang pada sisi
halusinasi komunikasi virtualnya disebut juga sebagai Cyberspace.
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3. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Benturan
kepentingan347
Sesuai dengan fungsi negara untuk mensejahterakan
bangsanya (welfare state), pemerintah juga dituntut untuk
melakukan pembenahan dalam melakukan layanan publik (public
services), sehingga penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam lingkup
sistem pemerintahan (e-government) juga menjadi bagian penting
untuk menjawab suatu bentuk negara demokrasi modern yang
dapat mengharmonisasikan peranan dan kepentingan negara
(state), masyarakat (civil society) dan pasar (market). Akibat arus
globalisasi dengan kepentingan perdagangan bebasnya, pemerintah
dituntut untuk membenahi infrastuktur informasi dan komunikasi
bangsanya (National Information Infrastructure) agar tidak tertinggal
peradabannya dengan peradaban bangsa-bangsa di dunia masa
mendatang.348
Seiring dengan itu, sesuai perkembangan zaman untuk lebih
mengefisiensikan pemerintahan (reiventing government) khususnya
akibat kekecewaaan atau ketidak percayaan pada pemerintah dan
birokrasinya, telah berkembang pemikiran bahwa pemerintah cukup
hanya menjadi fasilitator saja, dimana bangsa itu sendiri yang akan
mencari kesejahteraannya (national wealth creation) melalui
tumbuhnya perekonomian dan kepastian terbukanya peluang usaha
untuk kepentingan pelaku usaha dan kontrol langsung dari
partisipasi masyarakatnya yang direpresentasikan oleh lembagalembaga non pemerintah (NGO). Tren dalam negara demokrasi
modern sekarang ini, selain adanya kewenangan pemerintah untuk
mengatur, juga dibuka kemungkinan bagi masyarakat untuk
mengatur dirinya sendiri melalui lembaga-lembaga swadaya
347

348

Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M,
dengan judul asli ‘Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum’
Jimly Asshidiqie, Negara Hukum, Demokrasi dan Dunia Usaha, dalam buku Hukum Tata Negara
dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM., Jakarta: Konstitusi Press
(2006), hlm.151.
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masyarakat yang dibentuk untuk itu (Self Regulatory
Organization/’SRO’) sebagai penyeimbang kewenangan pemerintah
dengan kepentingan publik. Harmonisasi fungsi dan peran
pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat serta Pelaku Usaha untuk menjamin
perlindungan Hak Azasi Manusia untuk mencapai kesejahteraannya
menjadi ciri berikutnya dari suatu Negara Demokrasi Modern
sekarang ini.
Tren serupa juga hidup dalam penyelenggaraan sistem
elektronik global, dimana demi kepentingan perlindungan Hak Azasi
Manusia secara global, maka desakan negara maju adalah
memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pihak
swasta untuk mengembangkan sistem tersebut. Oleh karenanya,
peranan pemerintah diharapkan dikurangi dan bertindak manakala
diperlukan saja. Namun, faktanya semua komponen-komponen
yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem tersebut ternyata
relatif masih tergantung kepada produk-produk teknologi asing
ketimbang kemandirian bangsa dalam pengembangan teknologi
tersebut.
Dalam rangka mengantisipasi kepentingan kapitalis asing, maka
menjadi suatu pertanyaan besar, apakah penerapan teknologi
informasi, media dan komunikasi tersebut akan dapat melindungi
kepentingan ekonomi nasionalnya. Apakah ada jaminan bahwa
pemanfaatan telematika oleh bangsa ini akan lebih besar nilainya
ketimbang angka belanja yang dikeluarkan oleh bangsa ini? Padahal
perkembangan telematika selayaknya harus sesuai dengan
kepentingan bangsa ini, tidak hanya secara “efisien dan efektif”
dalam dominasi perspektif teknologi dan manajemen saja,
melainkan juga harus dilengkapi dengan perspektif “efektif dan
valid” secara hukum.
Bahkan dari segi hukum administrasi negara,
perlu
dikhawatirkan bahwa dalam era post-modern administration law
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seperti sekarang ini, seakan-akan telah muncul struktur kekuasaan
yang baru yang dipercaya dapat menyeimbangkan fungsi dan peran
pemerintah, seperti: para industrialis, pelaku-pelaku ekonomi, dan
kelompok-kelompok yang paling menguasai teknologi informasi dan
mass media. Arus globalisasi komunikasi tampaknya telah berhasil
mengubah kekuasaan yang biasa dipegang oleh pemerintah seakanakan telah bergeser ke sektor privat.349 Lalu apakah dengan serta
merta kepentingan publik yang lebih besar akan terakomodir oleh
kepentingan pelaku usaha melalui forum SRO tersebut. Oleh karena
itu, agar dinamika konvergensi teknologi Telematika tidak merugikan
kepentingan nasional maka kajian hukum terhadap hal tersebut
menjadi hal yang sangat penting.
Terkait dengan hal itu, seiring dengan konvergensi teknologi,
pada faktanya sistem hukum yang berlaku sekarang ini juga tengah
mengalami proses konvergensi yang terjadi akibat interaksi
pergaulan bangsa-bangsa di dunia.350 Secara tidak langsung sistem
hukum yang berlaku sekarang ini juga merupakan wujud dari sistem
komunikasi antar manusia dan antar bangsa. Untuk memahami hal
ini, perlu dirujuk pemikiran hukum yang memandang hukum dari
perspektif sistem komunikasi yakni Antony Allott351, dan Jurgen
Habermas352 yang melihat hukum dari theory of communicative
action.
Anthony Allot memandang hukum sebagai sistem yang
merupakan hasil dari proses komunikasi, oleh karena itu hukum

Paul Craig and Grainne de Burca, The Evolution of EU Law, London: Oxford University Press, 1999,
hlm. 261-262. New Power structures have emerged, vested in industrialist, commercial operator,
and those who control accessto knowledge and information through information technology and
media. Globalisation has resulted in a shift of power from public to private sector. Sebagaimana
dikutip oleh Dr Lintong O. Siahaan, SH., MH., Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian
Sengketa Administrasi di Indonesia., Jakarta: Perum PNRI, 2005., hlm.19.
350
Peter de Cruz., Comparative Law in a Changing World (2 nd ed.)., London: Cavendish publishing
Limited, 1999. P.481-495.
351
Anthony Allott. “the Effectiveness of Law” Valpraiso University Law Review, Winter 1981
Volume 15 Number 2, dalam diktat Hukum dan Pembangunan (bahan diskusi program magister
hukum), Prof. Erman Rajagukguk, Jakarta: UI Pascasarjana, 2006. hlm.242.
352
Jurgen Habbermas, Between Facts and Norms, Cambridge: Polity Press, 2006. p.151-166
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menjadi subyek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan
menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang
membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang
otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis.
Ini dihasilkan/dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi
dan kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik
kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari
norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan
proses.353
Dalam melakukan analisis terhadap hukum (peraturan atau
norma dari sistem tertentu) dari sistem komunikasi, Allots melihat
bahwa perbedaan antara norma-norma yang diucapkan dan yang
tidak diucapkan. Suatu norma yang tak terucapkan bersifat laten,
sekalipun belum terucapkan namun memancing tindakan-tindakan
pelaksanaan. Dalam hal ini perlu dibedakan antara norma-norma
yang tidak terlihat (hantu norma yang tidak pernah disebarluaskan
oleh suatu kekuasaan) dan norma-norma yang gagal, norma yang
telah diumumkan dalam bentuk yang tegas dan jelas, atau hanya
menarik sedikit atau sama sekali kosong dalam pelaksanaanya.354
Allots juga menjelaskan tentang batasan-batasan dari
keefektifan hukum, dimana akan ada semacam kesulitan untuk
mengukur mutu keefektifan tersebut. Keefektifan dimaksudkan
dalam batas-batas singkat pelaksanaan norma-norma yang sah,
terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi
pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga kemampuan yang
dilarang.
Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya
pengawasan dan pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak
adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang

353

354

Anthony Allots, The Limits of Law, London: Butterworths, 1980. hlm.5 sebagaimana dikutip
dalam buku Prof. DR. H.R Otje Salman S. SH., dan Anton F. Susanto SH, M.HUM., Teori Hukum:
Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali., Bandung: Refika Aditama, 2004., hlm.95.
ibid.
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sah. Allots menyatakan bahwa hukum tidak akan bekerja dengan
baik jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya. Dengan
mencontohkan Inggris, Allots menjelaskan bahwa ”penyesuaian
hukum untuk merubah kondisi-kondisi sosial adalah bagian
pekerjaan dari kerjanya melalui penegasan kembali batasan-batasan
instrumen yang sah”.355
Sementara itu, Jurgen Habermas356 mendasarkan pendapatnya
atas konsep rasionalitas yang melatarbelakangi suatu tindakan
komunikasi. Pertama, ”Tindakan Rasionalitas Instrumental Kognitif”
yang bertujuan untuk mencapai tujuan privat yang ditentukan; dan
kedua adalah ”Tindakan Rasionalitas Komunikatif” yang ditujukan
untuk mencapai pemahaman bersama. Satu hal yang perlu dicatat
adalah komunikasi yang dilakukan tidak hanya verbal/suara (speechacts) melainkan juga dalam bentuk tanda-tanda ataupun simbolsimbol sepanjang hal tersebut adalah melalui suatu bahasa yang
dilandasi oleh suatu agumentasi rasional.
Habermas menganalisa kondisi argumentasi rasional dalam
tindakan komunikatif dengan dasar pembedaan antara klaim
validitas yang implisit dan eksplisit. Ia membedakan sebagai berikut:
(i) tipe pertama yang implisit adalah bentuk pembicaraan yang telah
tertata dan komperhensif membuat klaim objektif ke arah suatu
kebenaran, normatif klaim atas hak, klaim ekspresif dan evaluatif
atas keotentitakan dan kejujuran; sedangkan (ii) tipe kedua adalah
yang eksplisit, yakni wacana teoritis terhadap suatu kebenaran,
wacana moral-praktis terhadap hak, kritik estetik terapis terhadap
otentisitas dan kejujuran. Ia membedakan antara kehidupan

355
356

ibid.
Mathieu Deflem (ed.)., Habermas Modernity and Law, London: Sage Publications, 1996., hlm.1.
[Habermas’s theory of communicative action fundamentally rests on distinction between two
concept of rationality that shape knowledge to guide action. First, cognitive instrumental
rationality conducts action that aims at the successf realization of privately defined goals.
Second, communicative rationality underlies action that is aimed at mutual understanding,
conceived as a process of reaching agreement between speaking subjects to harmonize their
interpretation of the world.]
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(lifeworld) dan sistem. Menurutnya ada dua tema, yakni (i)
pemisahan gradual antara sistem dan kehidupan, dan (ii) kolonisasi
sistem pada kehidupan.357
Dalam kehidupan sehari-hari ia melihat ada 3 atitude
komunikasi, yakni (i) tindakan komunikasi yang di luar
kelaziman/sirkumstansi yang ada (ii) tindakan yang sesuai dengan
kelaziman masyarakat, dan (iii) tindakan ekspresif yang individual.
Turunan dari hal ini adalah kultur, masyarakat dan personalitas.
Berdasarkan attitude komunikasi baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam sistem tertentu akan terlihat manakah yang
merupakan suatu fakta (facticity) dan manakah yang merupakan
suatu norma (norms). Esensi dari pembedaannya adalah penentuan
facticity dan validity dari hukum. Hal inilah yang akan menjadi
landasan dalam menentukan suatu legitimasi hukum dalam
masyarakat.
Dalam theory of communicative action, Habermas
mengembangkan dua pendekatan hukum dalam proses rasionalitas
kemasyarakatan (societal rationalization). Pertama, pemisahan
hukum dari moral adalah hal yang krusial untuk membedakan antara
sistem dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, proses hukum
membantu menjelaskan manifestasi terkini dari sistem kolonisasi
kidupan di masyarakat barat. Habermas melihat bahwa suatu hukum
modern dibentuk oleh suatu sistem norma-norma yang bersifat
koersif, positif dan jaminan terhadap kebebasan. Ia didukung oleh
ancaman suatu sanksi yang akan diterapkan oleh pemerintah namun
tetap dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan
kesamaan perlakuan dihadapan hukum. Legitimasi terhadap hukum
positif tidak tergantung lagi pada ketingggian nilai moral melainkan
lebih kepada opini rasional dan tujuan/kehendak pembentukan
hukum (will-formation) itu sendiri.

357

Reza Banakar dan Max Travers (ed.), An Introduction to Law and Social Theory, Oxford: Hart
Publishing.
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Cybernetics berasal dari kata latin/Greek (kybernetes), yang pertama kali dikemukakan oleh
matematikawan Norbert Wiener sebagai teori tentang ilmu komunikasi dan kontrol dari suatu
mahluk hidup dan mesin, yang sekarang diterapkan juga kepada manusia dan masyarakat. Teori
ini tumbuh dan manusia dari teori informasi yang dikemukakan Shannon yang ditujukan untuk
mengoptimalkan transmisi informasi melalui saluran-saluran komunikasi yang ada dan konsep
penggalangan umpan balik yang digunakan dalam sistem rekayasa kendali (engineering control
system). Dalam bentuk inkarnasinya yang sekarang dikenal pula "second-order cybernetics",
yang menekankan pada bagaimana cara si pemerhati (observers) mengkonstruksikan modelmodel dari sistem yang saling berinteraksi (lihat juga pemikiran tentang constructivism).
Pandangan umum terhadap konsep utama yang melibatkan General System Theory dan
Cybernetics sebenarnya adalah mendahului pembicaraan tentang globalisasi dimana General
System Theory adalah reorientasi dari pemikiran dan pandangan global yang terlahir dari
pendekatan sistemik sebagai paradigma baru keilmuan. Tujuan utama dari General Systems
Theory adalah (i) untuk melakukan investigasi analogi, parallelism, kesamaan/similarities,
korelasi/correlations, dan isomorphisms dari konsep-konsep, hukum dan model-model ilmu
sains. (ii) untuk memajukan transfer pengetahuan antara ilmu-ilmu sains, (iii) untuk
meningkatkan pengembangan dan formulasi model teoritikal yang dalam bidang-bidangnya
mempunyai kelemahan dan (iv) untuk memajukan kesatuan dalam keilmuan (the unity of
science) dan mencoba menyeragamkan bahasa dalam ilmu pengetahuan.
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Relevansi penerapan teori ini dalam lingkup sistem elektronik
dan/atau cyberspace adalah keberadaan sistem ini tumbuh dari
aktivitas komunikasi antara penggunanya, karenanya perlu adanya
pemisahan kajian antara perkembangan sistem teknologi yang
mendasari keberadaan arsitektur internet dan keberadaan tujuan
komunikasi
antara
pengguna
untuk
mempertemukan
kepentingannya, dimana interaksi kepentingan itulah yang
sebenarnya akan menentukan batasan perkembangan hukumnya.
Selanjutnya, terkait dengan keberadaan sistem komunikasi
global, perlu juga dicermati teori tentang Hukum Global dalam
Pendekatan sistemik-sibernetik (Systemic-Cybernetic Approach)
yang dilakukan oleh Ernesto Gruin.
Menurut Ernesto Gruin, Globalisasi adalah suatu fenomena
cybernetics358 karena melibatkan banyak inter-relasi dan mekanisme
umpan balik. Jadi, secara konseptual, epistemologikal dan
metodologikal, globalisasi adalah alat penerapan dari General
System Theory dan Cybernetics yang digunakan untuk mempelajari
fenomena yang lama dan yang baru, khususnya globalisasi hukum
dan manifestasi derifatifnya.359

359
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Setiap sistem akan mempunyai dua aspek yang dapat dipisahkan dan bersifat komplementer: 1)
structural-static, dan 2) functional-dynamic. Struktur adalah suatu keteraturan dimana
komponen-komponen terdistribusi dalam sistem. Setiap komponen diletakkan dalam sistem
menurut fungsi-fungsinya. Struktur dan Fungsi adalah dua hal yang saling komplementer,
dimana tanpa struktur maka suatu fungsi akan hilang. Pendekatan diachronic kepada sistem
adalah berfokus kepada struktur fungsi, sedangkan pendekatan synchronic berfokus kepada
struktur itu sendiri. Keduanya bersifat saling terintegrasi.
General Systems Theory tidak mempelajari sistem berdasarkan komponen dasarnya tetapi lebih
kepada aspek internal organisasi, interelasi resiprokal, level hierarkis, kapasitas pengubah dan
adaptasi, penahanan identitas, otonomi, hubungan antar komponen, pola organisasi dan aturanaturan perkembangan, atau pertumbuhannya, pola destruksi dan sebagainya. Satu aspek kunci
dari teori ini adalah mempelajari sistem dengan memperhatikan keterhubungannya dengan
lingkungan secara internal maupun eksternal dari elemen-elemennya. Tidaklah mungkin
memisahkan komponen suatu sistem tanpa menghancurkan esensinya ataupun kesatuannya.
Secara keseluruhan suatu sistem adalah super-ordinate dari komponen-komponennya, dan
karena ia adalah suatu entitas tersendiri yang mempunyai karakteristik inherent maka ia dapat
dikatakan berbeda dari setiap karakteristik komponen-komponennya.
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Dalam General System Theory, suatu sistem dapat dikatakan
sebagai suatu entitas yang otonomi (autonomous entity) jika
mempunyai tingkatan kepastian secara permanen dan terdiri atas
elemen yang berinterrelasi membentuk struktural dan sub-sub
sistem fungsional.360 Ketentuan internal dapat membuat sistem
beradaptasi terhadap vasiasi-variasi lingkungan yang spesifik dengan
batasan stabilitas tertentu. Lebih jauh lagi suatu sistem adalah suatu
entitas fungsional yang tidak dapat dipecahkan menjadi bagianbagian yang independen.361
Sementara pada teori Cybernetics yang menjadi fokus adalah
studi terhadap kontrol dan regulasi terhadap sistem. Hal ini adalah
bagian yang integral dengan General Systems Theory dimana prinsipprinsipnya sangat membantu dalam memahami cara kerja suatu
sistem yang komplek. Konsep ini jangan dirancukan dengan ilmu
komputer yang hanyalah satu bagian kecil dari isu yang lebih
besarnya. Pencetus teori ini, Norbert Wiener, mengemukakan
bahwa tujuan cybernetics adalah mengembangkan bahasa dan
teknik-teknik yang terkait yang dapat memungkinkan untuk
terjadinya kendali dan komunikasi terhadap permasalahanpermasalahan secara umum. Satu kata kunci dari teori ini adalah

361
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keberadaan “feedback”. 362Tanpa komunikasi tidak ada keteraturan,
dan tanpa keteraturan tidak akan ada kesatuan. Hal ini tidak hanya
berlaku dalam ilmu fisik dan biologi melainkan juga dalam sistem
kemasyarakatan.
A very important—almost crucial—concept in cybernetics is
feedback. Its importance lies in the fact that all components of a
systemic unit must communicate among themselves in order to build
coherent interrelationships. Without communication there is no
order, and without order there is no unity. This is true not only in
physics but in biological and sociological systems as well. Bila teori
ini dikaitkan dengan pembentukan hukum dan sosialisasinya, maka
akibat kesenjangan komunikasi dan/atau tidak tersebarnya
informasi hukum kepada publik, akan mengakibatkan
ketidakefektifan hukum karena masyarakat tidak mengetahui
hukum yang berlaku, yang akhirnya juga berarti tidak ada kesadaran
hukum, kepatuhan hukum dan otomatis tidak tercipta suatu
keteraturan hukum ataupun ketertiban (order). Namun sebaliknya,
jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum
tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin
adapatif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik karena
“transparency” dan partisipasi masyarakat yang telah memberikan
tanggapan negatif yang akan berubah menjadi respon positif.
Seiring dengan berkembangnya kualitas dan kuantitas
pendidikan masyarakatnya, maka sosialisasi suatu peraturan cukup
hanya dilakukan dengan pengumumannya dalam suatu sistem
informasi pemerintahan sehingga sistem hukum menjadi lebih

362

Mekanisme umpan balik dapat berbentuk negatif, positif, atau diantaranya (compensated).
Suatu umpan balik adalah negatif bila perubahan yang dilakukan adalah bermasalah dan kurang
bermanfaat, dan suatu umpan balik adalah positif bila hal yang terjadi adalah perbaikan dan
manfaat. Terlepas apakah umpan balik itu positif atau negatif, maka tentunya sistem yang telah
ada akan menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan masyarakatnya apabila ada
kepastian pemrosesan umpan balik tersebut. Akhirnya dengan sendirinya kesenjangan antara
anggota masyarakat akan semakin terkikis dari hari ke hari dan pada saatnya tidak ada lagi
kesenjangan antara anggota masyarakat itu.
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efisien dan efektif bagi masyarakat. Selaras dengan prinsip good
governance maka sebelum terjadinya partisipasi publik adalah
adanya kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan
informasi publik dan juga kewajiban pelaku usaha untuk
mengungkapkan informasi yang bersifat materil kepada publik
sebelum melakukan suatu aksi.
Sementara, terkait dengan isu globalisasi yang dapat
didefinisikan sebagai proses denasionalisasi pasar, hukum dan politik
dalam rangka mencapai interelasi antara bangsa-bangsa dan
individu-individu untuk memperoleh barang-barang umum (public
goods), maka globalisasi sangatlah berkaitan dengan beberapa
sistem sosial dari tingkatan kepentingan yang berbeda. Globalisasi
sangatlah berbeda pengertiannya dengan Internasionalisasi. Jika
internasionalisasi adalah medium bagi bangsa-negara didunia yang
berdaulat untuk saling bekerjasama mempertemukan kepentingan
atau kebutuhan karena keterbatasan sumber daya domestiknya,
maka globalisasi tidaklah memperdulikan hal tersebut.
Menurut Ernesto Gruin, globalisasi bukanlah suatu fenomena
yang baru dan unik karena sesungguhnya varian-varian globalisasi
tersebut telah ada sebelumnya dan saling berkaitan satu dengan
lainnya, khususnya dalam area-area yang berbeda seperti ekonomi,
kebudayaan, kesehatan, dan lain-lain. Khusus dalam globalisasi
hukum, ia melihat masyarakat telah berada dalam proses kearah
masyarakat modern global. Sebagai hasil transformasi masyarakat
dunia, proses globalisasi hukum biasanya akan mengikuti fenomena
ekonomi dan sosial serta politik yang selanjutnya juga berdampak
kepada cara pandang dan pendekatan serta pembuatan hukumnya,
dimana dalam perkembangannya secara sistem masih dapat
dikatakan masih jauh dari titik kesetimbangan.
Selain isu tentang Hak Azasi, hal yang paling terlihat adalah
perkembangan hukum internasional yang sekarang sudah mulai
beranjak kepada trans-nasional. Hukum internasional seakan-akan
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telah mengalahkan peranan hukum suatu bangsa-negara. Hukum
suatu negara nyatanya saling berinterelasi dengan bangsa-negara
lain yang secara tidak langsung menuju satu hukum dunia.
Menurutnya, saat menghadapi suatu era baru dimana sistem
hukum modern dari suatu bangsa-negara berada dalam kondisi
krisis. Setelah lima puluh tahun perang dunia kedua, tengah terjadi
transformasi dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
serta hubungan kemasyarakatan (social-relationship) menjadi lebih
kompleks mengikuti perkembangan yang luar biasa dari
pertumbuhan media komunikasi, ekonomi global dan eksploitasi
sumber daya alam akibat ledakan penduduk dunia. Hasilnya, lingkup
hukum menjadi berkembang meliputi sistem kemasyarakatan dan
sistem lingkungan. Hukum akan berubah terpengaruh oleh kedua
sistem ini, struktur secara substansial akan berbeda dan lingkupnya
pun menjadi lebih luas dari dekade sebelumnya.
Seiring dengan sejarah dan evolusi hukum, maka proses
penyesuaian tidak selalu berjalan secara sistemik atau bahkan
terkadang berjalan secara chaotic. Namun yang jelas proses tersebut
mengarah kepada sistem yang lebih kompleks dengan level
organisasi yang lebih tinggi. Konsep tentang bangsa dan negara
(nation-state) seakan semakin memudar akibat keberadaan lembaga
pemerintah maupun non-pemerintah yang bersifat supranasional
dan penguatan pusat kekuasaan infra-nasional. Ide sistem hukum
bangsa-negara (nation-state) yang bersifat tertutup ketentuan
hukumnya dengan monopoli kekuasaan koersif pemerintah, kini
seakan tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.363
Sebagaimana ia mengkutip pendapat Walter Goodbar yang
mengatakan: “One of the unforeseen consequences [of globalization]

363

Hal tersebut dapat dilihat dalam faktanya bahwa ada beberapa hukum yang terjadi tanpa harus
melibatkan negaranya, sebagai contoh adalah Lex Mercatoria dan Lex Sportiva. Bahkan Shimon
Peres mengatakan bahwa konsep bangsa dan negara telah kehilangan makna karena
perkembangannya mereka tumbuh kearah masyarakat ekonomi.
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consists of the destruction of the Nation-State. … [N]ation-states will
continue to decline as effective centers of power: they are too small
to solve the big problems, and too big to solve the small problems.”
Analysts of international relations frequently point out that
governments no longer have control over the economic forces that
operate within their countries.
Oleh karena itu, dalam rangka melihat ke depan tumbuhnya
masyarakat global, adalah penting melakukan pendekatan hukum
melalui perspektif sistemik dimana hukum dipandang sebagai sistem
dari elemen-elemen yang kompleks dalam suatu interaksi yang
dinamis. Para ahli hukum harus segera mengkaji masalah ini secara
serius dalam konteks masyarakat dan ekonomi dunia dengan harus
memperhatikan penerapan General System Theory demi
keharmonisan bersama masa mendatang.
Relevansi dan penerapan teori ini dalam lingkup sistem
informasi elektronik adalah melihat hukum yang tumbuh dalam
cyberspace sebagai keberlakukan hukum nasional yang sesuai
dengan norma global yang berlaku umum. Hal ini tercermin dengan
adanya konvensi tentang Cybercrime, pembicaraan tentang internet
governance, dan konvensi internasional tentang penggunaan
komunikasi elektronik untuk perdagangan internasional (Electronic
Communication for International Contract) oleh UNCITRAL.
Selanjutnya, agar suatu bangsa tidak dirugikan kepentingannya
akibat globalisasi dan perdagangan bebas yang diwadahi oleh
cyberspace (electronic commerce), maka perlu diperhatikan
bagaimana benturan kepentingan antara para pihak yang terkait
dengan sistem tersebut tidak hanya untuk kepentingan publik dari
bangsa dan negara bahkan juga kepentingan privat dalam hubungan
lintas negara. Dalam hal ini pendekatan pemikiran Critical Legal
Studies (”CLS”) menjadi hal yang sangat penting.
Sebagaimana diketahui, aliran pemikiran CLS adalah suatu arus
pemikiran hukum di kalangan ahli hukum AS yang tidak puas dengan
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menentang paradigma liberal yang sudah mapan dalam studi
hukum. Mereka akan selalu berupaya melihat benturan kepentingan
dibelakang suatu konsep hukum dengan memperhatikan politik
hukum dibalik perumusan itu untuk proses transformasi hukum.364
Umumnya para ahli tersebut akan melihat adanya benturan
kepentingan terhadap setiap permasalahan hukum ataupun
terhadap setiap produk legislatif.
Sehubungan dengan itu, dalam CLS ada beberapa varian yang
menurut Prof Otje Salman paling tidak ada 3 jenis aliran, yaitu, (i)
pertama, aliran Roberto Mangabeira Unger yang mencoba
mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yakni
paradigma konflik dan paradigma konsensus. (ii) Kedua, adalah arus
pemikiran yang diwakili oleh David Kairys yang mewarisi tradisi
pemikiran Marxis atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap
hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme, dan
(iii) Ketiga, arus pemikiran yang diwakili oleh Duncan Kennedy yang
menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus
perspektif strukturalis fenomenologis dan Neo-Marxis.
Teori CLS yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
aliran pemikiran Roberto Mangabeira Unger dalam bukunya The
Critical Legal Studies Movement dimana ia secara substansial
mengkritik aliran pemikiran formalistik (formalism) dan pemikiran
obyektifistik (objectivism) dan selanjutnya menawarkan suatu
pemikiran rekonstruksi untuk pemberdayaan demokrasi dan pasar
serta transformasi politik masa mendatang.
Relevansi dan penerapan teori-teori hukum tersebut di atas
dalam lingkup sistem informasi dan komunikasi hukum adalah untuk

364

Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, Massachuset: Harvard
University Press, 1986. [the critical legal studies movement has undermined the central ideas of
modern legal thought and put another conception of law in their place. This conception implies a
view of society and informs a practice of politics. What I offer here is more a proposal than a
description. But it is a proposal that advances along one of the paths opened up by a movement
of ideas that has defied in exemplary ways perplexing, widely felt constraints upon theoritcal
insight and transformative effort].

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 191

H

N

dapat mengenali dan melihat adanya
benturan-benturan
kepentingan yang terjadi dalam berbagai produk-produk hukum
perundang-undangan dan bagaimana kejelasan informasi dan
komunikasi hukumnya. Idealnya, sistem informasi dan komunikasi
hukum seharusnya juga mampu mengidentifikasi adanya benturan
kepentingan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal
itu dapat memperlihatkan sejarah ataupun latar belakang
kepentingan atas lahirnya produk hukum tersebut, sehingga dapat
dilihat potensi disharmoni baik substansi mapun struktur
kewenangam yang mengindikasikan efektifitas pelaksanaannya.
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4. Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik365
Dalam penerapan CLS, langkah pertama untuk melihat
karakteristik benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan
sistem elektronik adalah dengan melihat kepada keberadaannya
sebagai suatu benda yang melekat kepadanya suatu hak kepemilikan
dan sebagai langkah kedua adalah melihat kepada muatan
kepentingan hukum terhadap informasi itu sendiri. Jika suatu
informasi yang dikomunikasikan itu bersifat personal maka tentunya
akan melekat kepadanya sifat privat atau jika ia merupakan
keunggulan kompetitif dari suatu badan usaha komersial maka
umumnya juga dilindungi dengan rahasia dagang (trade-secret). Jika
terhadap informasi tersebut bermuatan kepentingan publik,
khususnya yang dalam perolehan dan pemrosesannya
menggunakan anggaran negara atau anggaran bantuan asing yang
ditujukan untuk negara, maka melekat kepadanya hak publik untuk
mengetahui pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, untuk
mendalami hal ini, perlu ditelaah terlebih dahulu benturan antara

365

Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, dengan
judul asli ‘Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum’
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kepentingan pribadi (private) dengan kepentingan publik atau
kepentingan umum.
a. Karakteristik Kepentingan Pribadi (Private) dengan Kepentingan
Umum (Public Interest)
Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan hukum privat
adalah kepentingan yang bersifat personal/individual setiap
seseorang terhadap benda atau kekayaannya (property) serta
kehidupan pribadinya (privacy), sementara kepentingan umum atau
kepentingan publik adalah kepentingan yang lebih luas dari
kepentingan pribadi yakni kepentingan masyarakat luas itu sendiri.
Dalam konteks penyelenggaraan suatu sistem informasi,
kepentingan personal adalah kepentingan untuk mendapatkan
perlindungan atas haknya terhadap informasi sebagaimana layaknya
’property’366 yang dimilikinya.
Secara garis besar, sesuai dengan kekhususan ataupun
karakteristik pada setiap sektor kehidupan berbangsa dan
bernegara, maka dengan sendirinya lingkup pengertian dan
implementasi dari kepentingan publik atau kepentingan umum itu,
dapat dikatakan akan berbeda-beda secara kontekstual tergantung
pada karakteristik dari setiap sektor kehidupan itu sendiri. Dalam
lingkup penyelenggaraan sistem informasi elektronik ada beberapa
peraturan perundangan-undang yang relavan untuk dikaji benturan
kepentingan privat dengan kepentingan umum secara kontekstual.
Sesuai dengan konsep konvergensi Telematika, yang pada
esensinya akan membicarakan 4 (empat) komponen besar, yakni
konten
(content),
komputasi
(computing),
komunikasi
(communication), dan komunitas (community) yang dipertemukan
dengan 4 (empat) prinsip etika dalam bersistem informasi yakni
Privacy, Accuracy, Property dan Accessibility. Maka, perlu dikaji

366

Property is anything that can be possessed and disposed of in a legal manner. Encyclopedia of
Knowledge. Grolier.
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Benturan Kepentingan Pelaku Usaha dengan Kepentingan
Konsumen
Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan Pelaku Usaha
adalah kepentingan untuk mencari keuntungan (profit) melalui
produk barang atau jasa yang ditawarkannya kepada publik,
sementara kepentingan konsumen adalah kepentingan untuk
mendapatkan nilai yang sesuai dengan pembelanjaan dan
ekspektasinya terhadap produk barang dan/atau jasa tersebut.
Kedua pihak mengemban amanat untuk beriktikad baik dalam
melakukan transaksinya. Dalam perkembangannya, mengingat
konsumen selalu berada pada posisi yang lemah dan rentan untuk
dieksploitasi oleh Pelaku Usaha maka dibuatlah UU Perlindungan
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benturan kepentingan privat dan kepentingan umum dalam konteks
tersebut, yakni:
1) Benturan kepentingan terhadap konten informasi sebagai
private good atau kekayaan (property) yang merupakan hasil
kreasi intelektual seseorang yang dilindungi oleh Hukum
tentang Hak Kekayaan Intelektual (protected works), khususnya
tentang Hak Cipta;
2) Benturan kepentingan terhadap ketersediaan (availability/
accessibility) informasi publik sebagai public good atau
informasi publik sebagai salah satu azas dalam terwujudnya
tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara hukum
yang demokratis;
3) Benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan sistem
informasi (computatio/computing) untuk memberikan layanan
publik yang harus diselenggarakan secara handal, aman dan
bertanggungjawab;
4) Benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan sistem
komunikasi (communication) yang harus diselenggarakan
dengan memperhatikan perlindungan privacy seseorang;
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Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen. Kepentingan umum
dalam konteks ini adalah representasi kepentingan konsumen baik
secara global maupun nasional.
Dalam konteks sistem elektronik, Pelaku Usaha yang terlibat
dapat terdiri dari Produsen (produk), Konsultan Pengembang,
Kontraktor dan/atau Penyelenggara Sistem. Para Pelaku Usaha
tersebut berkepentingan atas pembayaran terhadap segala
pengeluaran biaya investasi yang dikeluarkannya berikut margin
keuntungan yang telah disepakati. Sementara bagi konsumen adalah
mendapatkan sesuatu yang sebagaimana yang diharapkannya
sebanding dengan pengeluaran yang telah dilakukannya.
Dari sisi pengembangan teknologi, pengembang dan
penyelenggara telah memberikan manfaat untuk peradaban
manusia sesuai keterbatasan teknologi pada saat itu. Produk
teknologi secara naturalia adalah karya manusia yang tidak langsung
sempurna pada saat pembuatannya. Ia akan menyimpan potensi
kesalahan (error) dan/atau kerugian yang dapat terjadi kepada si
pengguna akibat sistem tersebut berjalan tidak sebagaimana yang
diperjanjikan. Boleh jadi hal tersebut timbul akibat ketidaksengajaan
melainkan karena perjalanan penyempurnaan teknologi. Oleh
karena itu mereka menghendaki adanya pembatasan
tanggungjawab untuk tidak membuat disinsentif terhadap riset dan
pengembangan teknologi itu sendiri.
Pertanggungjawaban mutlak seringkali dirasakan tidak adil bagi
Pelaku Usaha yang telah berusaha keras untuk menerapkan sebaik
kemampuan mereka (best practices) dimana kejadian yang bersifat
beyond expectation semestinya bukan menjadi tanggungjawab
mereka lagi. Sementara dalam lain hal justru peluang untuk
menyalahgunakan seringkali terjadi bila tidak ada mekanisme
ancaman yang berat bagi pengembang yang tidak secara
bertanggungjawab mengembangkan produknya atau yang dengan
sengaja membuat produk yang tidak laik kepada masyarakat.
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 195

N

Seiring dengan kepentingan pengembang, penyelenggara juga
berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut
dengan upaya pembatasan tanggungjawab sekiranya terjadi
kerugian kepada para pelanggannya. Dalih yang dikemukakannya
adalah keterbatasan upayanya untuk bisa menjamin sistem yang
dibuat oleh orang lain. Semestinya vendor selaku pembuat yang
harus bertanggungjawab, sedangkan penyelenggara hanya
merupakan pihak perantara agar produk teknologi tersebut dapat
dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
Benturan Kepentingan Nasional dengan Kepentingan Global
dan Peranan Pemerintah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam era globalisasi dan
perdagangan bebas sekarang ini, selain isu tentang Hak Azasi
Manusia dan Penyelenggaraan Negara Yang Baik (good governance),
pendefinisian tentang kepentingan global faktanya lebih didominasi
oleh kepentingan pemilik modal (capitalist) yang memainkan
pengaruhnya melalui mekanisme pasar. Kepentingan global dalam
perdagangan bebas adalah terbukanya akses pasar bagi pemodal
asing untuk mendapatkan nilai ekonomis yang maksimal pada suatu
negara, dimana pada sisi lain hal tersebut dipercaya sebagai suatu
bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan akan
meningkatkan nilai ekonomis dimana kapital tersebut ditanamkan.
Sementara pada sisi yang lain, kepentingan suatu bangsa dan
negara adalah diemban oleh Pemerintah untuk menjaga
kepentingan ekonomi nasionalnya agar dapat menjalankan amanat
Konstitusi untuk sebesar-besarnya upaya untuk mensejahterakan
rakyatnya. Dengan kata lain kepentingan bangsa dan negara adalah
tidak tereksploitasi segenap sumber dayanya oleh bangsa lain
selayaknya yang pernah terjadi pada masa penjajahan dahulu.367
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Sesuai dengan paragraf ke-empat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yakni: “Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
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Seiring dengan kepentingan negara maju dalam globalisasi dan
perdagangan bebas, pembangunan dan penataan sistem komunikasi
dan sistem informasi global adalah kata kunci untuk penguasaan
ekonomi tersebut. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk membuat Infrastruktur Informasi Global adalah kata kunci
untuk melancarkan arus keluar dan masuk barang dan jasa dalam
perdagangan. Akibat konvergensi teknologi juga mengakibatkan
konvergensi bisnis dan hukum terhadap market dari informasi dan
komunikasi sendiri. Market yang baru tersebut seakan mengalir dari
sisi hulu sampai dengan hilir, yakni dari industri pembuatan
informasi (content) sampai dengan infrastruktur dan sistem
pendistribusiannya. Perusahaan Media dan industri hiburan sebagai
pemasok konten juga mempunyai keinginan untuk mengambil
keuntungan dalam penyediaan infrastruktur dan juga sistem
distribusinya. Tidak heran jika Sony suatu perusahaan elektronika
demi kepentingan bisnisnya juga mau berinvestasi untuk industri
film. Demikian pula perusahaan telekomunikasi yang juga
merambah dari perangkat hand-set (Customer Premise Equipment,
selanjutnya disingkat "CPE") telekomunikasi kepada infrastruktur
jaringan telekomunikasi. Demikian pula halnya dengan perusahaan
telekomunikasi yang juga berfungsi sebagaimana layaknya lembaga
penyiaran dengan menggandeng perusahaan rekaman untuk
memasok konten yang akan didistribusikan atau disiarkannya
kepada pelanggan telekomunikasi sebagai bentuk jasa nilai
tambahnya.
Seiring dengan tren itu, maka kebijakan global yang dianut oleh
kebanyakan negara adalah dengan melakukan pengaturan kembali
terhadap sistem hukum yang terkait dengan konvergensi telematika
tersebut, khususnya antara industri Content dengan Aplikasinya,

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..dst.”
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Infrastruktur dan Networkingnya, dan juga Resources dengan
Spektrum Frekwensinya.
Dalam lingkup negara yang terkena imbas globalisasi dan
perdagangan bebas, kepentingan ekonomi nasional tengah
berhadapan dengan kepentingan ekonomi kapitalisme global. Hal ini
terlihat dengan dipaksanya semua negara berkembang untuk
membuka akses pasarnya kepada negara maju. Ironinya, satu hal
yang paling mencolok adalah adanya inkonsistensi UU Hak Cipta
dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Pesaingan Usaha). Pada satu
sisi dalam penegakan Hak Cipta dikatakan tidak boleh merugikan
kepentingan ekonomi nasional dan tidak boleh bertentangan
dengan Persaingan Usaha Yang Sehat, sementara dalam UU
Persaingan Usaha justru hal tersebut dikecualikan.
Sehubungan dengan itu, mengingat bahwa keberadaan
program komputer adalah infrastuktur yang cukup kritikal, maka
kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan dan
pemakaian Indonesia Go to Open Source (IGOS) adalah suatu
kebijakan yang sudah tepat. Namun, selayaknya hal tersebut tidak
dilakukan dengan berbayar. Selayaknya mitra-mitra pemerintah
yang membuat software dengan dana pemerintah berkenan
melepaskan hak ekonomis atas Hak Cipta terhadap software yang
dikembangkannya karena dianggap sudah dibeli hak ciptanya oleh
negara untuk kepentingan publik.
Akhirnya, dengan mempertimbangkan semua analisis kritis
terhadap adanya beberapa benturan kepentingan tersebut di atas,
maka selayaknya publik cerdas melihat bahwa suatu
penyelenggaraan sistem elektronik sesungguhnya tidak dapat
dikatakan bebas nilai. Oleh karena itu, menjalankan kewajiban untuk
melakukan kehati-hatian seharusnya menjadi perhatian bersama
dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya manfaat bagi
kepentingan publik untuk semua pihak. Hal tersebut tentunya tidak
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dapat terlepas dari kesadaran hukum semua pihak untuk
menjalankan kewajibannya ataupun tanggung jawab hukumnya
sebaik mungkin. Harmonisasi semua kepentingan adalah menjadi
kata kunci dari eksistensi suatu penyelenggaraan sistem elektronik
yang efisien dan efektif dengan tujuan pemanfaatannya. Jika tidak,
niscaya hanya akan menjadi permasalahan hukum dibelakang hari.
Sistem Kodifikasi Informasi Hukum Berbasiskan Partisipasi Segenap
Pemangku Kepentingan368
Melihat fenomena global akhir-akhir ini, dinamika hukum
positif di negara lain tidak dapat dipisahkan dari pengaruh
perkembangan pelayanan sistem informasi hukum. Salah satu
contoh adalah Lexis-Nexis dan Westlaw di Amerika Serikat, dimana
layanan informasi hukum dari perusahaan tersebut sering digunakan
sebagai ‘alat’ pertama bagi praktisi dan akademisi hukum untuk
mengakses putusan-putusan pengadilan di dalam sistem hukum AS.
Meskipun AS memiliki sistem hukum Anglo-Saxon, ia juga
mengembangkan sistem kodifikasi hukum nasional dengan baik yang
dikelola secara elektronik oleh Library of Congress. Semua sistem
informasi hukum, termasuk yang bersifat publik dan privat,
memainkan peran utama dalam dinamika hukum di Amerika Serikat.
Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia, meskipun masih jauh
dari ideal, Inpres No.3 Tahun 2003 dan Inpres No. 6 Tahun 2001 yang
berkaitan dengan e-government serta UU Keterbukaan Informasi
Publik telah menjadi pendorong terwujudnya informasi hukum
nasional. Sebelumnya, pelayanan informasi hukum dan dokumentasi
hukum tidak banyak tersedia sebab pengguna layanan perlu
meminta izin akses kepada pemerintah, atau dengan membeli kitab
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Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M,
dengan judul asli ‘Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum’
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kompilasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh pemerintah dan swasta.
Sebelum Reformasi, kesadaran akan informasi dan
dokumentasi hukum didorong oleh semua pihak, terutama BPHN
dan Pusat Dokumentasi Hukum (PDH) Fakultas Hukum Universitas
Indonesia selaku pionir dan pusat informasi hukum bagi yang
memerlukan. Setelah Reformasi, K/L/P/D memiliki website resmi
yang menyimpan informasi hukum. Sebagai tambahan, terdapat
pula badan usaha privat yang menyediakan layanan informasi
hukum, seperti hukum2000.com, intermasa, hukumonline.com, dsb.
Seiring perkembangan penyedia layanan informasi hukum yang
terus berjamur dan kebutuhan masyarakat, beberapa usaha di
sektor tersebut akan bangkrut karena tidak mampu bersaing dan
yang lainnya dapat bertahan karena mampu berevolusi dan
beradaptasi.
Setelah hilangnya hukum2000 di pasaran, muncul jasa
pelayanan baru yaitu hukumonline.com yang menjadi media massa
online di bidang hukum, yang pada perkembangannya mulai
menyediakan jasa penyediaan informasi hukum. Tidak
mengherankan perolehan informasi hukum oleh hukumonline
cenderung baik sebab sektor privat bersifat lebih fleksibel dalam hal
pengelolaannya. Selain itu, sumber daya manusia yang mereka miliki
saat itu adalah aktivis reformasi hukum, maka penetrasi ke
pemerintah dan sumber hukum lainnya lebih baik. Maka tidak
berlebihan jika hukumonline mengklaim database hukum mereka
lebih lengkap dari pemerintah.
Dalam perkembangannya, tumbuh pula pemain baru dari
kalangan akademisi melalui proses inkubasi maupun dari sektor
privat. Beberapa kantor hukum juga menginvestasikan sistem
informasi hukum dan sistem aplikasi guna tujuan komersil dan
mengantisipasi evolusi jasa pelayanan hukum yang sedang
berlangsung. Salah satu pemain baru tersebut yaitu eclis.id, yang
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lahir dari kesadaran daripada kebutuhan akademis yang bertujuan
untuk mengembangkan sistem kodifikasi dan kompilasi informasi
hukum secara kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan dan
memobilisasi pemberdayaan daripada komunitas hukum itu sendiri.
Lebih jauh lagi, terdapat beberapa model penerapan sistem
informasi hukum di Indonesia sebagai berikut:
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Berdasarkan uraian di atas, ada suatu hubungan yang jelas
antara dinamika perkembangan sistem hukum nasional dan evolusi
sistem informasi hukum serta evolusi jasa pelayanan hukum itu
sendiri. Jasa hukum Layanan hukum yang dibundel sebagai
komoditas sebenarnya merupakan bentuk transformasi layanan
hukum itu sendiri sesuai dengan dinamika zaman menurut teknologi
yang muncul. Namun apa yang terjadi secara elektronik tidak dapat
dikatakan mengambil alih jenis jasa hukum dan sistem informasi
hukum terdahulu yang dilaksanakan secara konvensional tanpa
berfokus pada kecerdasan buatan. Dengan kata lain, disrupsi
bukanlah kata yang tepat untuk digunakan untuk mendefinsikan
evolusi jasa hukum dan sistem informasi hukum.
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6. Sistem Kecerdasan (Artificial Intelliegence) dalam Bidang Hukum369
Proses selanjutnya sistem aplikasi dana informasi hukum
kemudian juga dikapitalisasi dalam bentuk pengolahan data dan
penyampaian sistem aplikasi kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence). Ditengarai bahwa semua inovasi TIK tersebut akan
mendisrupsi berbagai business model dalam penyelenggaraan jasa
hukum kepada publik. Fenomena tersebut ditandai dengan
berkembangnya aplikasi Legal Technology (legtech) dan Regulation
Technology (regtech) yang dapat memberikan advis hukum secara
otomatis kepada penggunanya. Suatu fenomena yang seakan terlalu
bombastis dikumandangkan oleh para vendor teknologi, karena
pada dasarnya keberadaan sistem kecerdasan tidak mungkin dapat
sepenuhnya menyamai kepintaran dan kebijakan seorang ahli
hukum dalam memahami dan menerapkan kaedah hukum yang
semestinya. Algoritma dan kondisi otomatis yang diterapkan dalam
suatu sistem kecerdasan sesungguhnya adalah atas dasar suatu
asumsi ataun presumsi yang dibangun atas data atau informasi
hukum sebelumnya yang kemudian dijadikan kunci dan pola untuk
melakukan prediksi terhadap fakta kunci yang diberikan. Dengan
demikian keberadaannya hanyalah merupakan suatu kelanjutan dari
model riset hukum secara elektronik (computerized legal research)
sebagai salah satu alternatif jasa hukum yang tersedia secara
elektronik. Ia bukan merupakan suatu ukuran kebenaran dalam
sistem hukum melaikan hanya salah satu sarana dalam penelusuran
dan penyampaian pendapat hukum sepanjang hal tersebut telah
dapat teridentifikasi dengan baik.
Dinyatakan bahwa dalam perkembangannya, keberadaan
machine learning dapat mengenali, memahami dan menerapkan
bagaimana kaedah hukum yang berkerja dalam suatu konteks kasus

369

Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M,
dengan judul asli ‘Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum’
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tertentu sehingga mampu meberikan advis hukum yang baik,
bahkan dengan deep-learning sistem kecerdasan komputer mampu
secara otomatis melakukan pembelajaran selanjutnya dan
melakukan pembuatan program lanjutan dari hasil pembelajaran
tersebut. Dengan kata lain, seakan sistem kecerdasan komputer
akan mampu secara berkelanjutan membuatkan dan menuliskan
program-program selanjutnya tanpa harus adanya campur tangan
manusia lagi.
Ironisnya, hal yang seharusnya lebih tepat diperlakukan sebagai
produk justru malah digadang-gadang sebagai suatu kebenaran
hukum dan dipandang serta akan diperlakukan sebagai subyek
hukum yang mandiri. Padahal seharusnya sistem tersebut hanyalah
suatu simulasi terhadap prediksi yang lahir dari suatu kondisi
pemrograman, namun jika tenyata yang terjadi adalah kesalahan
pemrograman maka semestinya sistem kecerdasan tersebut demi
hukum harus dihentikan (suspend atau shut-down) demi mencegah
kerugian kepada penggunanya. Sebagaimana lazimnya produk
sistem elektronik, maka selayaknya sistem kecerdasan tersebut
harus terjamin akuntabilitasnya (andal, aman dan bertanggung
jawab), dan demi menjaga kepentingan publik, maka selayaknya
sistem tersebut harus dapat diaudit, terdaftar dan tersertifikasi
kelaikannya sehingga tidak akan kontraproduktif dengan harapan
para penggunanya.
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BAB III
EVALUASI DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN
PEMERINTAHAN
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1. Penataan Peraturan Perundang-undangan
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Saat ini, terkesan sangat menonjol yang berkaitan dengan
politik perundang-undangan adalah politik pembentukan PUU
yang bersifat sektoral, baik di lingkungan Pemerintah maupun
DPR. Mengingat masih ada Kementerian/Lembaga yang
mengusulkan Rancangan PUU yang orientasinya adalah
penguatan kelembagaan, bukan berdasarkan kebutuhan akan
suatu PUU. Di lingkungan DPR, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib DPR RI, dalam Pasal 107 ayat (6) yang
menyebutkan bahwa usulan RUU untuk masuk dalam Prolegnas
dari tiap komisi paling banyak 2 RUU setiap tahun, dalam
praktek pelaksanaannya justru menjadi patokan jumlah yang
akan diajukan DPR dalam setahun minimal 22 RUU dihitung dari
2 RUU dari 11 komisi. Ketentuan ini semakin membias dengan
adanya sistem ‘penjatahan’ untuk masing-masing komisi dalam
setiap penentuan usulan RUU Prolegnas.
Politik pembentukan peraturan perundang-undangan
sebenarnya dapat dilihat pada butir b konsiderans UU No. 12
Tahun 2011, yang menyebutkan: “bahwa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan
yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan
cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat
semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan
perundang-undangan”.
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Butir konsiderans tersebut sebenarnya dapat dijadikan
indikator keberhasilan dari UU 12 Tahun 2011 itu sendiri dalam
menata peraturan perundang-undangan, dengan mengajukan
pertanyaan sbb: “Apakah kebutuhan masyarakat atas
peraturan perundang-undangan yang baik sudah terpenuhi,
dengan melaksanakan pembentukan perundang-undangan
menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, standar, dan
mengikat?”
Jika dikategorikan “pembentukan perundang-undangan
menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, standar, dan
mengikat” sebagai output, maka hal ini sudah dapat
dilaksanakan, dengan dipandu juga oleh Perpres No. 87 Tahun
2011. Namun jika “terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan
peraturan perundang-undangan yang baik” sebagai outcome,
memerlukan mekanisme analisis dan evaluasi ex-post.
Di samping itu, perencanaan RUU dalam bentuk Prolegnas
di setiap lima tahun dan setiap tahun ternyata tidak selalu
berbanding lurus dengan lahirnya UU yang berkualitas baik.
Dengan kata lain, keberadaan Prolegnas (sejak Prolegnas 20042009, Prolegnas 2010-2014, sampai Prolegnas Prioritas 2015
yang berasal dari Prolegnas 2015-2019) belum mampu
menjawab persoalan kebutuhan peraturan perundangundangan yang baik. Bahkan, adanya Prolegnas ini justru
membawa dampak pada surplus usulan RUU (baik dari
Pemerintah maupun DPR), yang belum tentu memilki tujuan
dan arah pengaturan yang sesuai dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk itu, perlu
kiranya penataan ulang indikator perencanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan, agar dapat menghasilkan
perencanaan yang dapat mereduksi persoalan kualitas dan
kuantitas peraturan perundang-undangan.
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Dalam sejarah penyusunan Prolegnas tercatat, praktik
penyusunan Prolegnas belum sepenuhnya dijalankan
sebagaimana mestinya, baik oleh Pemerintah maupun oleh
DPR-RI. Hal inilah yang mengakibatkan penyusunan RUU tidak
optimal. Ada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) RUU (tahun
2010 – 2014), yang jika ditelaah, ada beberapa yang hanya
sekadar dicantumkan judulnya (nama RUU) saja, sedangkan
naskah akademik dan substansi RUU sendiri belum
dipersiapkan. Dengan demikian, alasan mengapa RUU perlu
disusun, sering tidak mampu dijawab oleh pemrakarsa, alias
masih dalam angan-angan. Sebagai gambaran, dapat
diperhatikan daftar panjang Prolegnas 2004-2009, Prolegnas
2010-2014 dan Prolegnas 2015-2019, terdapat beberapa nama
RUU yang masih berupa judul yang belum dikaji terlebih dahulu
(beban dan manfaatnya), saling beririsan atau bahkan
berpotensi tumpang tindih, tidak sesuai meteri muatannya,
seperti: RUU-RUU di bidang pemerintahan (RUU tentang
Pelayanan Publik (sudah disahkan), RUU tentang Administrasi
Pemerintahan (sdh disahkan), RUU tentang
Etika
Pemerintahan, RUU tentang Perilaku Aparat Negara, RUU
tentang Standar Pelayanan Publik (sdh disahkan mjd UU
Pelayanan Publik), RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat
Publik, RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), RUU tentang
Pemerintah Pusat, RUU tentang Kepegawaian Daerah, RUU
tentang Kepegawaian POLRI, RUU tentang Kesekretariatan
Negara.
RUU-RUU di bidang kesehatan, misalnya, RUU tentang
Karantina Kesehatan, RUU tentang Praktik Kefarmasian, RUU
tentang Praktik Perawat, RUU tentang Praktik Bidan, RUU
tentang
Kesehatan,
RUU
tentang
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, RUU
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tentang Gerakan Pramuka, RUU tentang Kebudayaan, RUU
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang
Sistem Perbukuan, RUU tentang Arsitek, RUU tentang
Penyaiarn, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, RUU
tentang Konvergensi Telematika, RUU tentang Wawasan
Nusantara, RUU tentang Sistem Pengawasan Intern
Pemerintah, RUU tentang Kedaulatan Pangan, RUU tentagn
Pertembakauan, RUU tentang Larangan Mnuman Beralkohol
dsb.
Kemudian juga tidak diaturnya mengenai pembahasan
Perpu. Di dalam UU 12 Tahun 2011 tidak secara tegas mengatur
bagaimana mekanisme pembahasan Perppu di DPR. Dalam
praktik pelaksanaannya selama ini, Perpu dibahas dan
disetujui/ditolak oleh DPR secara ‘gelondongan’. Artinya Perpu
harus dinyatakan disetujui atau ditolak secara keseluruhan,
tidak dibuka kemungkinan untuk dibahas pasal per pasal. Hal ini
beberapa kali menimbulkan persoalan. Contohnya: Perpu
tentang JPSK dan Perpu tentang Pemda. Dari kondisi tersebut
muncul ide untuk membuka peluang agar DPR juga
memberikan revisi terhadap Perpu yang diajukan Pemerintah
dengan syarat-syarat tertentu dan dalam waktu yang sangat
singkat, misalnya. Jadi tidak hanya membahas untuk
menyetujui atau menolak Perpu tersebut. Karena pada
dasarnya Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur bahwa
perpu bisa mendapat persetujuan atau tidak mendapat
persetujuan dari DPR, bukan berarti tidak boleh membahasnya
secara pasal per pasal. Mengenai hal ini, perlu dilakukan secara
hati-hati dan selalu mempertimbangkan mengenai original
intent dari Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tersebut.
Dan kondisi yang lain yaitu tersebarnya kelembagaan yang
menangani peraturan perundang-undangan, sehingga
menyulitkan kontrol disharmoni dan ego sektoral di masingDokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 208

masing pemangku kebijakan (Kementerian/LPNK). Best practice
di beberapa negara, kelembagaan yang khusus menangani PUU
dapat mendorong perbaikan kualitas PUU di negaranya dan pada
agilirannya memperbaiki tingkat perekonomiaannya.
Arah Pembangunan Hukum
Menetapkan politik peraturan perundang-undangan
nasional yang memuat secara tegas dan jelas mengenai
penghapusan ego sektoral di antara pemangku kebijakan
(Kementerian/LPNK)
dalam
perumusan
regulasi.
Penetapan ini perlu disusun di lingkungan pemerintah
dengan rambu-rambu yang jelas, kebijakan apa yang dapat
ditetapkan oleh menteri dan kebijakan yang harus
ditetapkan oleh Presiden. Contoh: pengaturan mengenai
perizinan hanya pleh dikeluarkan oleh Presiden melalui
peraturan setingkat PP atau Perpres. Selain itu perlu juga
menetapkan kebijakan pembentukan regulasi dengan
pendekatan omnibus law, untuk mengatasi tumpang
tindih pengaturan antarsektor, yang berakibat pada
penghambatan pelaksanaan di lapangan.
Mengatur secara tegas kewajiban untuk melakukan
analisis ex-ante dan dilanjutkan dengan tahapan analisis
dan evaluasi ex-post bagi setiap produk PUU. Kedua
analisis ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas
PUU yang dibuat.
Mengatur mekanisme partisipasi publik yang jelas dan
teruku. Melahirkan peraturan perundang-undangan yang
aspiratif dan partisipataif menjadi sebuah keniscayaan
bagi institusi pembentuk peraturan perundang-undangan.
Untuk itu perlu dilakukan dengan meningkatkan
transparansi. Salah satu caranya dengan melakukan
konsultasi publik dengan mekanisme yang terukur dan
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terbuka. Untuk itu konsultasi publik dapat diatur dalam
pengaturan yang baru. Konsultasi publik merupakan
bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Membentuk lembaga khusus yang menangani peraturan
perundang-undangan.

2. Reformasi sistem eksekusi Putusan Peradilan Perdata
Permasalahan dan Kondisi saat ini
Sistem eksekusi perdata merupakan aspek penting dalam
memberikan kepastian hukum, dalam mendukung investasi dan
kemudahan berusaha. Saat ini parameter kinerja sistem
eksekusi perdata belum memperlihatkan hasil yang
memuaskan, baik dari perspektif biaya maupun waktu. Panda
survey EoDB 2020 memperlihatkan indikator enforcing contract
menjadi salah satu parameter terendah, yaitu peringkat 139
Dari 190 negara. Sistem eksekusi putusan peradilan perdata
yang efektif, efisien dan transparan merupakan salah satu
faktor penting dalam menentukan keputusan untuk berusaha.
Ketidakpastian hukum terkait eksekusi akan mengurungkan niat
orang untuk berusaha, atau setidaknya mengakibatkan risiko
biaya tinggi bagi dunia usaha. Saat ini masih banyak putusan
peradilan perdata yang tidak dapat dilakukan eksekusinya,
karena beberapa faktor, di antaranya: belum terakomodasinya
sistem hukum acara perdata secara elektronik, kapasitas
administrasi peradilan yang masih rendah dan belum adanya
otoritas eksekusi putusan peradilan perdata.
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Arah Pembangunan Hukum
Penyelesaian perubahan hukum acara perdata yang
memuat :
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Modernisasi sistem hukum acara perdata, yang meliputi:
a) Prosedur beracara secara elektronik
b) Penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis
teknologi informasi, untuk membantu masyarakat
dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan
c) Pembaruan sistem pembiayaan perkara yang berbasis
kinerja, yang akuntabel dan transparan
d) Perbaikan database perkara, khususnya data
kepailitan
e) Revitalisasi peradilan niaga
Revitalisasi kapasitas administrasi peradilan, yang meliputi:
a) Sertifikasi hakim niaga
b) Reformasi promosi dan mutasi hakim niaga
c) Sertifikasi panitera pengganti pengadilan niaga
Mereformasi sistem eksekusi peradilan perdata, yang
meliputi:
a) Implementasi contempt of court dalam perkara
perdata

BP

1)

b) Integrasi dan sentralisasi prosedur eksekusi putusan
peradilan perdata

PU

c) Pembentukan otoritas eksekusi putusan peradilan
pedata

3. Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan arbitrase
dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) diyakini mampu
menjawab tantangan dunia usaha karena memiliki prinsip
kepastian, kerahasiaan serta waktu yang relatif singkat dalam
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penyelesaian sengketa. UU Arbitrase dan APS merupakan angin
segar yang membantu penyelesaian sengketa dagang yang
timbul di antara pengusaha Indonesia pada saat krisis moneter
menyerang dunia usaha di Indonesia pada tahun 1998. Pada
saat itu cukup banyak dunia usaha yang mengalami kesulitan
keuangan yang berdampak pada muncul sengketa-sengketa
dagang yang diakibatkan tidak dipenuhinya kewajiban
keuangan. Dalam penerapannya untuk menyelesaikan sengketa
yang timbul di antara pengusaha Indonesia, UU Arbitrase dan
APS ini saat itu dirasa cukup dapat mengakomodir kebutuhan
dunia usaha di Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya.
Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan
kompleksitas penyelesaian sengketa dagang yang sudah
melintasi batas-batas suatu negara, sistem arbitrase dan
penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur
dalam UU Arbitrase dan APS harus mampu mendukung dan
mendorong dunia usaha baik nasional maupun internasional
dengan menciptakan sistem penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang memberikan kepastian hukum. Dari 82
(delapan puluh dua) pasal dalam UU Arbitrase dan APS, hanya
terdapat 5 pasal yang memuat ketentuan mengenai arbitrase
internasional, selebihnya mengatur secara komprehensif
pelaksanaan arbitrase: mulai dari perjanjian arbitrase, sengketa
yang dapat diarbitrasekan, pendaftaran atau permohonan
arbitrase, syarat arbiter dan pembentukan majelis arbitrase,
hingga pendaftaran, prosedur dan pelaksanaan putusan
arbitrase.
Dalam implementasi UU Arbitrase dan APS terkait
pembatalan putusan Arbitrase, Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa terhadap
Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD
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1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain
itu dalam pelaksanaannya ditemukan pula beberapa
permasalahan baik terkait substansi hukum, maupun struktur
hukum, yang secara langsung ataupun tidak langsung
berpengaruh pelaksanaan arbitrase dan APS di Indonesia.
Beberapa permasalahan yang krusial dalam UU Arbitrase
dan APS di antaranya:
1) Bahwa UU Arbitrase dan APS tidak memberi batasan
secara khusus arti arbitrase internasional. Dalam
ketentuan Pasal 1 angka 9 hanya diberikan batasan
mengenai putusan arbitrase internasional, yang mana
pengertiannya juga menimbulkan multi interpretasi
2) Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai aspekaspek penyelenggaraan arbitrase internasional yang
dilaksanakan di Indonesia sehingga Indonesia dipandang
sebagai negara yang ‘unfriendly’ (tidak ramah) terhadap
arbitrase
3) Terkait syarat putusan arbitrase internasional tidak
bertentangan dengan “ketertiban umum” yang berlaku di
Indonesia, dimana belum terdapat konsep baku dan
konsistensi pemaknaan dan ruang lingkup dari ketertiban
umum tersebut
4) Ditemukan beberapa perumusan norma dalam pasal-pasal
yang bersifat multitafsir dan memerlukan penjelasan pasal
lebih lanjut

b.

Arah Pembangunan Hukum
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Melakukan perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
fokus kepada:
1) Melakukan perbaikan substansi materi dalam UU ini agar
sejalan dengan perkembangan dunia, misalnya
penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional
yang terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa seprti: New York Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958
(Konvensi New York 1958) atau Resolusi Nomor 40/72
tanggal 11 Desember 1985 yang mengesahkan UNCITRAL
Model Law on International Commercial Arbitration
(UNCITRAL Model Law mengenai Arbitrase Komersial
(Dagang) Internasional)
2) Mengatur mengenai aspek-aspek penyelenggaraan
arbitrase internasional yang dilaksanakan di Indonesia
3) Merumuskan ketentuan norma yang tegas dan jelas
sehingga tidak menimbulkan bias dan multi interpretasi
dalam pelaksanaannya serta sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU
12 Tahun 2011
4) Mengakomodir perkembangan teknologi dengan
mempertimbangkan pengaturan mengenai pelaksanaan
APS secara online dan dokumen elektronik

4. Konsep Cross Border Insolvency dalam Hukum Kepailitan Sebagai
Respon Perkembangan Perekonomian dan Perdagangan Lintas
Batas Negara
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Perkembangan bisnis lintas negara telah membawa
dampak munculnya transaksi bisnis internasional yang
memungkinkan seseorang dapat memiliki harta baik aktiva
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maupun pasiva di beberapa negara. Indonesia dengan tingkat
pertumbuhan perekonomian yang baik nyatanya telah menarik
minat investor-investor asing untuk melakukan investasi
langsung di Indonesia. Oleh karena itu perlu perbaikan
terhadap sistem hukum yang ada, guna memberikan jaminan
perlindungan dan kepastian dalam berbisnistermasuk
kepastian dalam penyelesaian utang piutang melalui sistem
kepailitan. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan
PKPU) merupakan payung hukum terhadap pelaksanaan
penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang. Namun dengan makin
berkembangnya transaksi bisnis internasional, UU Kepailitan
dan PKPU ini masih memiliki kelemahan dalam hal pengaturan
mengenai penyelesaian dan eksekusi harta pailit lintas
yurisdiksi negara.
UU Kepailitan dan PKPU saat ini belum memberikan ruang
bagi berlakunya ketentuan kepailitan lintas batas negara (cross
border insolvency). Ketiadaan pengaturan ini mengakibatkan
putusan kepailitan yang diputuskan di Indonesia tidak berlaku
mengikat terhadap harta kepailitan yang berada di luar negeri,
yang berakibat pada kesulitan bagi Kurator untuk mengurus
boedel pailit, dimana Kurator tidak dapat menyita aset Debitor
yang berada di luar negeri dan sama halnya Kurator tidak bisa
menyita aset Debitor luar negeri yang berada di Indonesia.370
Pelaksanaan penyelesaian kepailitan dengan menggunakan
sistem yang ada saat ini mengakibatkan penyelesaian kepailitan
lintas negara harus menggunakan proses yang sangat panjang.

370

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas--aturan-icross-borderinsolvency-i “Digagas, Aturan Cross-Border Insolvency”, hukumonline, (27 Juli 2013), diakses 8
November 2019
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Kepailitan lintas batas ini dalam UNCITRAL Model Law on
cross Border Insolvency with Guide to Enactment disebutkan
secara implisit yaitu “included cases where some of the creditors
of the debtors are not from the state where the insolvency
proceedings is taking place”. UNCITRAL Model Law muncul
sebagai akibat dari adanya suatu putusan Pengadilan di suatu
negara yang tidak dapat dieksekusi di negara lain karena
berbenturan dengan prinsip yurisdiksi dan teritorialitas yang
diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia. Oleh karena
itu, banyak pelaku transaksi bisnis internasional yang merasa
tidak terjamin dalam memperoleh hak- haknya. Sama halnya
dengan kasus-kasus kepailitan yang bersifat lintas batas
negara.371
Arah Pembangunan Hukum
Untuk melakukan modernisasi hukum kepailitan
Indonesia, maka dilakukan perubahan terhadap UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang fokus pada:
1) Memberikan pengaturan yang tegas dan jelas mengenai
pelaksanaan kepailitan lintas batas negara (cross border
insolvency), yang dapat merujuk pada UNCITRAL Model
Law on Cross Border Insolvency with guide to Enacthment
yang kemudian disesuaikan dengan arah kebijakan
pengaturan kepailitan di Indonesia
2) Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundangundangan lain seperti UU Ketenagakerjaan, UU Arbitrase
dan APS, UU Perpajakan serta UU Kekuasaan Kehakiman
3) Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya
jelas dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan dalam UU 12/2011
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371

Subdit hukum internasional, direktorat otoritas pusat dan hukum internasional, Makalah Kajian
Cross Border Insolvency, 2015
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5. Hak Mendahulu dalam Kepailitan
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Dalam hal debitor mengalami kepailitan, terdapat
pengaturan yang tumpang tindih atau disharmoni antara UU
No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP), UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dan UU UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) terkait
dengan pembayaran utang yang harus didahulukan.
Pasal 21 KUP ayat (1) menyatakan “Negara mempunyai
hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik
Penanggung Pajak”. Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi “Hak
mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu
lainnya”. Dengan demikian UU KUP mengedepankan
kepentingan negara dalam hal ini melalui pembayaran utang
pajak daripada kepentingan pembayaran utang yang lain.
Sementara itu Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang
menyatakan “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh
merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.
Kemudian dalam penjelasan Pasal 95 ayat (4) tersebut
disebutkan “dimaksud didahulukan pembayarannya adalah
upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang
lainnya.
Dengan
demikian,
UU
Ketenagakerjaan
mengedepankan kepentingan para pekerja atau buruh melalui
pembayaran upah dan hak-hak lainnya daripada kepentingan
pihak lain.
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Di lain pihak, Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
menyebutkan “dengan tetap memerhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,
setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,
dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Artinya UU Kepailitan dan PKPU ini berpihak kepada
kepentingan para kreditur dalam hal debitur mengalami
kepailitan.
Dari ketiga ketentuan di atas terlihat jelas bahwa terdapat
ketidakpastian hukum terkait dengan kepentingan siapa yang
harus didahulukan, apakah negara, buruh atau pemegang
jaminan kebendaan (kreditur separatis) jika debitur mengalami
kepailitan. Masing-masing pihak bisa mengklaim hak nya
dengan mendasarkan pada aturan yang memihak mereka.
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kisruh karena masingmasing pihak tidak merasa puas ketika pembayaran dilakukan.
Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan selama ini, yang
kerap terjadi adalah pihak yang berwenang masih melihat
kepentingan negara sebagai hal yang pertama sekali
didahulukan sehingga seringkali pekerja atau buruh tidak
memperoleh hak nya yang berupa upah dan hak-hak lainnya.
Hal demikian tidak selaras dengan tujuan negara itu sendiri
yaitu memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan
setiap warga negara Indonesia.
Sebenarnya persoalan tersebut sudah dijawab oleh
Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia
dengan
dikeluarkannya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 pada tanggal
11 September 2014 dengan mengabulkan uji materiil Pasal 95
ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam
Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah
Konstitusi
menegaskan
bahwa
pembayaran
upah
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Arah Pembangunan Hukum
1) Melakukan perubahan terhadap Pasal 95 ayat (4) UU No.
13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagai tindak
lanjut terhadap Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013;
2) Melakukan perubahan Pasal 21 UU KUP dengan
melakukan harmonisasi dengan Pasal 95 ayat (4) UU No.
13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagai tindak
lanjut terhadap Putusan MK Nomor 67/PUU-XII/2013;
3) Melakukan perubahan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang sebagai tindak lanjut terhadap Putusan
MK No. 67 /PUU-XI/2013.
4) Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 diperkuat dengan
melakukan perubahan regulasi pada UU Ketenagakerjaan,
UU KUP serta UU Kepailitan dan PKPU sehingga
menciptakan kepastian hukum terkait dengan hak
mendahulu dalam hal debitor atau perusahaan mengalami
kepailitan.
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pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis
kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk
pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh
lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.
Sehingga sudah jelas bahwa yang pertama sekali harus
didahulukan ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan
adalah pembayaran upah pekerja. Namun “hak pekerja lainnya”
akan dibayar setelah dilakukan pelunasan tagihan kepada
kreditur separatis.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 219

PU

SA
N

EV

BP

H

N

6. Dualisme Kewenangan Pembinaan dalam Pengadilan Pajak
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Sebagai salah satu pengadilan khusus, Pengadilan Pajak
merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Ketentuan yang
mengatur mengenai pengadilan pajak ada dalam UU No.14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak)
namun sayangnya norma hukum yang mengatur tentang
kedudukan pengadilan pajak tersebut tidak ditemukan dalam
UU Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak dapat
ditemui pengaturannya dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan
khusus di bawah salah satu lingkungan peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU
Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut Pasal 25 UU Kekuasaan
Kehakiman menyebutkan 4 Badan Peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung, yaitu: peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Namun demikian Perlunya suatu lembaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, “Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Sehingga,
peradilan pajak merupakan implementasi acara prosedur,
proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus
perpajakan dan konsekuensi hukumnya.
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Sebagai perbandingan adalah pengaturan kedudukan
Pengadilan Tipikor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang menentukan bahwa “Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan Peradilan Umum”.
Selain itu kedudukan Pengadilan Pajak masih belum
sepenuhnya berada di bawah satu atap Mahkamah Agung.
Salah satu ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak mengenai
pembinaan terhadap pengadilan pajak ditemui adanya sistem
“dua atap” atau terdapat dua lembaga yang mempunyai
kewenangan pembinaan, yaitu Mahkamah Agung yang
berwenang melakukan pembinaan teknis peradilan dan
Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan)
untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan (Pasal
5 UU Pengadilan Pajak). Dual roof system ini dalam prakteknya
selain berpotensi terjadi konflik kepentingan, juga dipotret
berpotensi mengurangi independensi hakim pada pengadilan
pajak karena secara kelembagaan, Kementerian Keuangan
menaungi Direktorat jenderal Pajak, yang dalam sengketa pajak
berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam sengketa.
Walaupun dalam pasal yang sama di ayat (3) ada jaminan tidak
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus, namun tetap saja ketentuan tersebut berpotensi
untuk mengurangi kebebasan hakim.
b.

Arah Pembangunan Hukum
Untuk
mewujudkan
penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta
wibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang
terpadu (integrated justice system), maka perlu dilakukan
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perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak yang fokus kepada:
1) Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan
pengadilan pajak sebagai bagian dari kekuasaan
kehakiman yang independen, dimana pengadilan pajak
merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan
tata usaha negara.
2) Untuk menjaga independensi pengadilan pajak dan demi
terwujudnya penataan sistem peradilan yang terpadu
(integrated justice system), maka dilakukan perubahan
arah pengaturan mengenai pembinaan terhadap
pengadilan pajak dalam satu atap yaitu di bawah
Mahkamah Agung.
3) Ketentuan mengenai tunjangan dan ketentuan lain terkait
hakim pada pengadilan pajak disesuaikan dengan
pengaturan pengadilan lainnya.
4) Melakukan harmonisasi atau penyelerasan ketentuan
terkait hukum acara yang berlaku pada pengadilan pajak
dengan ketentuan yang berlaku pada pengadilan khusus
lainnya.
5) Menyusun rumusan-rumusan pasal yang lebih jelas, tegas
dan tidak menimbulkan bias atau multitafsir yang
disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dan serta merujuk pada Putusan Mahkamah Agung.

7. Rekrutmen Hakim dan Hakim Konstitusi yang Berkualitas dan
Berintegritas
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Hakim dan Hakim konstitusi merupakan pejabat negara
yang menjalankan kekuasaan kehakiman harus memenuhi
kriteria memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
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jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
Hal ini tentunya membawa konsekuensi tersendiri terutama
dalam proses rekrutmen hakim dan hakim konstitusi mengingat
syarat tersebut seharusnya menjadi bagian dalam melakukan
saringan terhadap para calon hakim. Namun dalam realitas
empirik diketahui bahwa proses rekrutmen hakim melalui
proses penerimaan calon pegawai negeri sipil pada umumnya,
sehingga yang melamar untuk menjadi hakim dapat berasal dari
sarjana hukum fresh graduate. Hal ini memiliki perbedaan
dengan negara-negara yang menganut sistem hukum common
law, dimana jabatan hakim biasanya dijabat oleh praktisi atau
akademisi hukum yang sudah berpengalaman di bidang hukum.
Karena hakim diharapkan memiliki tingkat kematangan berfikir
dan berperilaku/emosi, serta dapat mengambil keputusan yang
tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum
yang ada.
Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, calon hakim
yang dimungkinkan dari fresh gradute tentunya memiliki
tantangan tersendiri. Selain tidak memenuhi kriteria
“berpengalaman di bidang hukum” sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, juga kedudukan hakim sebagai pejabat negara
sehingga secara struktur organisasi penyelenggaraan negara
dan pemerintahan seharusnya tidak dapat disamakan dengan
pegawai negeri sipil pada umumnya. Oleh karena itu
seharusnya rekrutmen hakim sebagai pejabat negara, tidak
dapat disamakan dengan rekrutmen bagi CPNS yang selama ini
telah sering dilakukan dalam upaya menjaring calon hakim di
Indonesia.
Lebih lanjut, dalam hal pengadaan hakim oleh Mahkamah
Agung selama ini dilaksanakan dengan adanya penetapan
kebutuhan CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
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Negara. Mengenai hal ini kiranya perlu dipertimbangkan
kembali, mengingat kedudukan Mahkamah Agung sebagai
lembaga yudikatif (penyelenggara kekuasaan kehakiman) tidak
sebanding dengan kedudukan Kementerian/Lembaga lainnya.
Arah Pembangunan Hukum
Untuk mendapatkan hakim dan hakim konstitusi yang
profesional, berkualitas dan berintegritas sehingga dapat
memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat
pencari keadilan, maka perlu dilakukan upaya:
1) Melakukan kajian lebih lanjut mengenai reruitmen hakim
untuk memperoleh sumber daya manusia yang kompeten
dan memliki kepribadian yang tidak tercela. Kajian ini
dibutuhkan untuk menyempurnakan pengaturan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2) Penguatan koordinasi antara pemerintah dan Mahkamah
Agung dalam hal rekrutmen atau pengadaan calon hakim,
baik dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan
(regulasi) maupun non-regulasi.
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b.

PU

8. Sistem Peradilan Pidana Anak
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) dibentuk untuk
mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin
pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang
berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undangundang SPPA ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dianggap belum
cukup memberikan perlindungan pada anak karena
memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar
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hukum lainnya, permasalahan keberlanjutan pendidikan,
kesejahteraan anak, dan permasalahan readaptasi dan
reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Adapun cakupan
pengaturan pada Undang-undang SPPA ini adalah mengenai
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Dari hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan
terhadap Undang-undang SPPA ini ditemukan beberapa
permasalahan,baik permasalahan substansi hukum, maupun
permasalahan
struktur
hukum.
Adapun
beberapa
permasalahan krusial yang ditemukan adalah sebagai berikut:
1) Permasalahan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni
belum optimalnya keterpaduan dan pemahaman antar
aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan
suatu perkara hukum yang melibatkan anak menjadi
salah satu penyebab ketidakpastian proses penegakan
hukum yang melibatkan anak, serta timbulnya potensi
konflik
antar
aparat
penegak
hukum dalam
melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap
kualitas penegakan hukum. Misalnya hingga saat ini belum
ada Penetapan Pengadilan Negeri yang secara terpadu
ditembuskan kepada Bapas, baik penetapan Diversi
maupun penetapan untuk putusan. Selain itu
penyampaian salinan putusan pengadilan dan surat
eksekusi dari kejaksaan pada saat anak diputus sidang
sering terlambat.
2) Permasalahan sarana prasarana, yakni terdapat beberapa
ketentuan yang mewajibkan membangun sarana baik
berupa ruangan hingga pembangunan gedung guna
mendukung perlindungan terhadap anak termasuk anak
yang berhadapan dengan hukum belum dapat
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dilaksanakan dengan baik, yaitu diantaranya: Ruang
Pelayanan Khusus korban tindak pidana perdagangan
orang; Ruang Pelayanan Khusus Anak; Rumah
Perlindungan Sosial/Pusat Trauma bagi korban tindak
pidana perdagangan orang; Balai Pemasyarakatan (Bapas)
di setiap Kabupaten/Kota; Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) di setiap Provinsi; Lembaga Penempatan Anak
Sementara (LPAS) di setiap Provinsi; Lembaga
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dan hingga
tahun 2016 pembangunan BAPAS yang dapat diselesaikan
adalah sebanyak 71 BAPAS, jumlah ini masih jauh dari
target yang ditetapkan, yakni 536 BAPAS, sedangkan
pembangunan LPKA baru diselesaikan sebanyak 20 unit
dan LPAS 4 unit, dari yang seharusnya 34 unit untuk LPKA
dan LPAS.
Permasalahan pemberian pembebasan bersyarat, yaitu
pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur
bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di
tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang
diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
Lebih lanjut Pasal 80 ayat (4) menyebutkan Anak yang
telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan
di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan,
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat. Namun yang menjadi permasalahan adalah
tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai proses
pemberian pembebasan bersyarat terhadap pidana
pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar
Kemenkumham, mengingat proses pembebasan bersyarat
merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh
Kemenkumham, dan terdapat persyaratan atau unsur
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yang harus dipenuhi dalam pemberian pembebasan
bersyarat.
Dan permasalahan kekosongan hukum, yakni Pasal 21 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan Ketentuan mengenai
mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan
serta
program
pendidikan,
pembinaan,
dan
pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat
ini peraturan tersebut belum terbentuk.

Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
sebagai berikut:
1) Membangun keterpaduan dan koordinasi antara Bapas
dengan Pengadilan dan Kejaksaan dalam rangka
pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak;
2) Mempercepat pembangunan sarana ruang atau gedung
yang mendukung perlindungan terhadap anak;
3) Mengatur mekanisme pemberian pembebasan bersyarat
terhadap pidana pembinaan yang dilakukan di luar
Kementerian Hukum dan HAM;
4) Mempercepat pembentukan Peraturan Pemerintah
tentang syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta
program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.
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9. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(UU Narkotika) dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penjelasan UU
Narkotika ini menyatakan bahwa perubahan utamanya
dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun tujuan spesifik
dibentuknya UU Narkotika ini adalah untuk; menjamin
ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa
Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Setelah diberlakukan selama 10 tahun ditemukan
beberapa permasalahan pokok dalam pelaksanaan UU
Narkotika ini, baik permasalahan norma maupun penegakan
hukumnya. Adapun beberapa permasalahan krusial yang
ditemukan dalam pelaksanaan UU Perlindungan Kosumen ini
adalah sebagai berikut:
1) Permasalahan perumusan ketentuan pidana yang terlalu
luas. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Narkotika
memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga nampak
tidak konsisten dengan tujuan pembentukan UU Narkotika
ini. Beberapa ketentuan secara nyata melakukan
kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat
langsung dengan kejahatan Narkotika, misalnya seperti
masyarakat yang tidak melaporkan (Pasal 131) atau orang
tua dari pencandu yang belum cukup umur yang tidak
melaksanakan wajib lapor (Pasal 128). Persoalan yang
besar juga terdapat pada rumusan Pasal 111 dan Pasal 112
yang menggunakan terminologi-terminologi yang sangat
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generik dan terlampau luas sehingga berpotensi membuat
penegak hukum tidak lagi bersikap berhati-hati dan cermat
dalam implementasinya. Rumusan-rumusan pasal yang
bersifat umum ini juga membuat diferensiasi antara
“penyalahguna”, “korban penyalahguna” dan “pecandu”
menjadi tidak jelas. Rumusan unsur pidana dalam Pasal
111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122,
seperti menguasai, membeli, menyerahkan, menukar, dan
lainnya, merupakan sesuatu yang umum dilakukan
pemakai narkotika, baik yang baru pertama kali memakai
(yang dalam konstruksi UU Narkotika masuk sebagai
‘penyalahguna’) atau yang sudah memiliki problem adiksi
(yang dalam konstruksi UU Narkotika dikategorikan
sebagai ‘pecandu’).372
Permasalahan terkait rehabilitasi. Dalam prakteknya
pelaksanaan rehabilitasi masih mengalami banyak
hambatan. Salah satu pokok persoalannya adalah
jarangnya penggunaan Pasal 127 oleh Penyidik dan
Penuntut Umum jika dibandingkan dengan rumusan
ketentuan pidana lainnya. Hasil Penelitian LBH Masyarakat
di tahun 2012 terhadap 388 responden dari Rumah
Tahanan Kelas I Cipinang menunjukkan dari 36% terpidana
yang berhak mendapat rehabilitasi berdasarkan SEMA No.
4 Tahun 2010, hanya 3,1% yang dikenakan Pasal 127.373
Program Nasional Rehabilitasi 100.000 Pengguna
Narkotika yang dicanangkan Badan Narkotika Nasional
pada tahun 2015 realisasinya di bawah target yakni:

372

373

Overdosis Pemenjaraan: Tinjauan Singkat atas Kebijakan Pidana bagi Pemakai Narkotika, Yohan
Misero, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2017, Hlm. 7
Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan, Studi Kasus terhadap
Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta, 2012, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Open Society
Foundation, Hlm. 76-79.
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74.650 Pengguna Narkotika.374 Menurut ICJR, baik
penuntut umum dan hakim memiliki kecenderungan untuk
memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan
sehingga pasal-pasal rehabilitasi mengalami kesulitan
untuk diterapkan.375 Persoalan rehabilitasi tentu bukan
sekadar persoalan norma hukum tetapi di dalamnya
mencakup persoalan paradigma penegakan hukum, juga
struktur hukum yakni mengenai ketersediaan layanan
rehabilitasi yang efektif. Demikian juga penataan
kelembagaan sebagai leading sector perumus dan
pelaksana kebijakan rehabilitasi perlu dievaluasi.
Permasalahan penegakan hukum. Dalam proses
penegakan hukum atas UU Narkotika ini, masih terdapat
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum. Dalam Penelitian LBH Masyarakat pada
tahun 2012 yang dilakukan terhadap 388 Responden di DKI
Jakarta (Lapas Cipinang), ditemukan bahwa 86,6%
Mengalami Penyiksaan dan perlakukan buruk, 71,9%
penangkapan dilakukan dengan kekerasan, dan 52% tidak
didampingi
pengacara.
Pemantauan
Pengadilan
Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) pada tahun
2014 juga menemukan bahwa:376 10 dari 19 perkara
narkotika yang dipantau tidak didampingi pengacara, dan
Mayoritas persidangan sebanyak 2-3 kali persidangan.
Pemantauan MaPPI FH UI juga menunjukkan dalam

374

375

376

Eunike Sri Tyas Suci, Riza Sarasvita, Mushlihah, Diah Setia Utami, The Indonesia National
Rehabilitation Movement: Where are We Moving To?, Jurnal Teropong Vol 5, Agustus 2016Januari 2017.
iCJR, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia – Usulan Masyarakat Sipil, 2017,
Jakarta, Hlm. 52
Choky Ramadhan, Kebijakan Alternatif Narkotika, disampaikan pada seminar “Pendekatan
Alternatif dalam Menangani Masalah Narkotika di indonesia” yang diselenggarakan oleh MaPPIFH-UI dan PKNI, Kampus FH-UI, Depok 18 Juli 2017.
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penegakan hukum, nampak terdapat inkonsistensi
penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap
pengguna ganja dan pengguna methampetamine
(meth).377
Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
1) Mengubah ketentuan-ketentuan pidana yang dalam
implementasinya
menyebabkan
terjadinya
overkriminalisasi. Perumusan ketentuan pidana perlu
dilakukan secara lebih jelas dan lugas;
2) Mempertegas pembagian kewenangan lembaga-lembaga
untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dalam
implementasi Undang-Undang Narkotika, baik lembaga
yang ditugaskan dalam proses penegakan hukum
(Kepolisian, Kejaksaan, BNN), maupun lembaga yang
ditugaskan dalam pelaksanaan rehabilitasi (BNN,
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial);
3) Melakukan evaluasi lebih dalam dan menyeluruh terhadap
efektivitas dan kepatuhan prosedur proses penegakan
hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
mengimplementasikan
ketentuan
Undang-Undang
Narkotika;
4) Meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi.
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10. Pengawasan Keuangan Dalam Tata Kelola Pemerintahan
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini

377

Ibid.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 231

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) merupakan amanat dari Pasal 23 ayat 5
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian dalam
Perubahan Ketiga UUD 1945 pengaturannya dikembangkan
menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E,
23F, dan 23G) dan tujuh ayat, yang masing-masing mengatur
mengenai tugas dan fungsi (Pasal 23 E Ayat 1), penyerahan hasil
pemeriksaan (Pasal 23 E Ayat 2), tindak lanjut hasil pemeriksaan
(Pasal 23 E Ayat 3), pemilihan anggota (Pasal 23 F Ayat 1),
pemilihan pimpinan (Pasal 23 F Ayat 2), tempat kedudukan dan
perwakilan provinsi (Pasal 23 G Ayat 1), serta amanat
pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang (Pasal 23 G
Ayat 2). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (UU BPK) merupakan pengaturan lebih
lanjut terkait BPK RI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 E,
23 F, dan 23 G Perubahan Ketiga UUD 1945, serta sekaligus
untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara. UU BPK ini menggantikan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang
dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem
ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah. Pembentukan UU BPK ini dilakukan agar
BPK RI dapat menjadi suatu lembaga pemeriksa yang bebas,
mandiri, dan profesional, sehingga dapat menciptakan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Dalam Implementasi UU BPK selama 13 tahun, terhadap
UU BPK ini telah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi
(MK) sebanyak 5 kali, dimana satu pengujian di antaranya
dikabulkan oleh MK melalui putusan Nomor13/PUU-XI/2013,
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yang pada intinya membatalkan Pasal 22 ayat 1, ayat 4, dan ayat
5 terkait masa jabatan anggota BPK RI dalam penggantian antar
waktu, adapun 4 pengujian lainnya ditolak seluruhnya. Selain
itu dalam pelaksanaannya ditemukan pula beberapa
permasalahan baik terkait substansi hukum, maupun struktur
hukum, yang secara langsung ataupun tidak langsung
berpengaruh terhadap kebebasan, kemandirian, dan
profesionalitas BPK RI.
Temuan permasalahan dalam UU BPK ini dinilai sangat
krusial, karena mencakup persoalan pada dimensi pancasila (2
ketentuan yang berdampak signifikan), dimensi potensi
disharmoni (5 ketentuan yang berdampak signifikan), dimensi
efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (7
ketentuan yang berdampak signifikan), serta dimensi kejelasan
rumusan (6 ketentuan berdampak signifikan).
Beberapa permasalahan yang krusial dalam pengaturan
BPK di antaranya:
1) Tidak dibedakannya menkanisme antara pengisian jabatan
antara Anggota BPK pengganti maupun Anggota BPK
bukan pengganti. keberadaan Pasal 22 ayat (4) UU BPK
yang mengatur tentang sisa masa jabatan Anggota BPK
pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan Anggota
BPK yang digantikannya, akan menimbulkan pertentangan
internal (contradictio in terminis) dengan Pasal 5 ayat (1)
UU BPK yang menyatakan,“Anggota BPK memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.
2) Belum ada standar kompetensi untuk mengisi jabatan
sebagai anggota BPK, sementara tugas dan fungsi BPK
adalah pengawasan di bidang keuangan, yang
membutuhkan kapasitas dan profesioanl di bidang
tertentu.
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Tidak diaturnya secara hati-hati mengenai calon anggota
BPK yang sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR pada
Komisi yang membidangi masalah keuangan, sehingga
mengakibatkan potensi konflik kepentingan.
Belum ada ketentuan yang menjamin dilaksanakannya
proses pengambilan keputusan yang berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat.
Tidak selaranya ketentuan yang mengatur terkait
kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan kepada
BUMN dan BUMD tidak selaras dengan ketentuan dalam
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2006
tentang BPK untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan
terkait:
1) Mekanisme pergantian antarwaktu anggota BPK yang
seimbang dan adil.
2) Membentuk panitia seleksi sebagaimana pemilihan
pimpinan KPK. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud
dibentuk oleh DPR. Komposisi panitia seleksi harus terdiri
dari ahli bidang ekonomi, hukum, administrasi negara, dan
unsur masyarakat yang independen dan diakui
integritasnya. Hal ini diperlukan agar pengisian jabatan
anggota BPK memenuhi kapasitas keahlian yang
dibutuhkan;
3) Mengatur persyaratan dan kriteria tertentu untuk
menjabat sebagai anggota BPK, untuk menjaga
profesionalitas dan independensi BPK. independensi dan
imparsialitas pada sebuah lembaga pemeriksa
keuangan seperti BPK merupakan bagian dari ISSAI
(International Standards of Supreme Audit Institutions)
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yang dicanangkan pada “The Lima Declaration” tahun
1977 oleh INTOSAI (International Organization of
Supreme Audit Institution). Sebagai anggota INTOSAI,
BPK harus berpedoman pada ISSAI 30 tentang Kode Etik
yang mensyaratkan integritas, independensi, objektivitas,
kerahasiaan, dan kompetensi. Dimana didalamnya juga
menyebutkan pentingnya mempertahankan netralitas
politik yang sesungguhnya maupun yang tercitrakan oleh
anggotanya.
Mengatur kriteria tertentu terhadap calon anggota BPK
yang memenuhi syarat sebagai anggota BPK, terutama
terkait dengan kenggotaan calon angoota BPK yang
berasal dari Komisi komisi di DPR yang membidangi
masalah keuangan negara minimal 2 tahun sebelum
pendaftaran.
Menetapkan ketentuan yang menjamin dilaksanakannya
proses pengambilan keputusan yang berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks
kelembagaan, hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan
prinsip kolektif kolegial. Prinsip ini berperan penting untuk
mewujudkan keseimbangan (checks and balances), kehatihatian, akuntabel, transparan, menjunjung tinggi hukum,
dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Mengubah kewenangan BPK dalam melakukan
pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD berbentuk PT
pada UU BPK dan UU BUMN, agar selaras dengan
ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, atau setidak membatasi kewenangan tersebut
agar hanya dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan
dengan tujuan tertentu saja.

6)
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11. Pengertian Desa dalam UU Desa yang Mereduksi Penghromatan
dan Pemberdayaan Desa Adat/Masyarakat Hukum Adat
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU
Desa) dibentuk berdasarkan atas pelaksanaan amanat
konstitusi, bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya. Dalam konsideran mengingat UU Desa
tercantum beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 5 ayat
(1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat
(2). Jika ditelaah secara seksama, penekanan UU Desa
diletakkan dasarnya oleh pasal-pasal konstitusi yang masuk
dalam bab pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah
(Pasal 18, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Adapun pasal-pasal
konstitusi lainnya yang tercantum (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20,
dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945) lebih kepada penekanan
kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dalam membentuk undang-undang. Hal ini berarti UU Desa
dipandang dan dikonstruksikan sebagai domain pemerintahan
daerah yang memiliki pendekatan administratif. Padahal pada
pasal konstitusi lainnya yang mengatur bab tentang Hak Asasi
Manusia (HAM) juga memberikan penegasan tentang
penghormatan terhadap hak masyarakat tradisional.
Sebagaimana diatur oleh Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang
berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”.
Tidak diakomodasinya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 untuk
masuk dalam konsideran mengingat dalam UU Desa ini
kemudian menimbulkan persepsi bahwa UU Desa hanya
mengedepankan pendekatan administratif pemerintahan
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daerah, ketimbang menggunakan pendekatan HAM. Padahal
pendekatan HAM atas pengakuan dan penghormatan negara
terhadap hak-hak masyarakat tradisional (Desa) yang terikat
dengan hukum adat telah diakui oleh Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang
notabene berlaku jauh sebelum UU Desa disahkan. Misalnya
Pasal 6 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa: “dalam rangka
penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.
Amanah Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan
negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional serta kewajiban Pemerintah sebagaimana
dicantumkan dalam UU HAM agar memperhatikan dan
melindungi masyarakat adat, sejatinya memberikan konstruksi
dasar bahwa terdapat perbedaan (kekhususan) antara daerah
dengan kesatuan masyarakat hukum adat (tradisional). Jadi
eksistensi desa itu tidak hanya dapat dipandang sebagai daerah
semata, tetapi juga sebagai entitas masyarakat hukum adat
(tradisional) yang memiliki konstruksi HAM untuk dihormati dan
dilindungi378 serta mendapatkan perlakuan yang sama.379

PU

Herlambang P. Wiratraman, dkk, berpendapat bahwa keberadaan masyarakat adat dan hak
tradisionalnya sebagaimana hak asasi yang lain adalah hak yang melekat pada diri masyarakat
adat. Hak tradisional masyarakat adat adalah hak yang otohton atau hak asal yang menjadi
penanda keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Hak tradisional masyarakat adat
bukanlah hak berian. Sehingga tanpa dituliskan di dalam konstitusi maupun dalam bentuk hukum
tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, hak tradisional masyarakat adat tetap menjadi lembaga
yang hidup di dalam masyarakat adat. Lihat dalam Herlambang P. Wiratraman, dkk, Perlindungan
Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat, Laporan Pengkajian, Jakarta, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sistem Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, hlm. 10
379
Amrina Rosyada, dkk, menjelaskan bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) seharusnya
mendapatkan perlakuan yang sama dari negara Indonesia karena mereka adalah warga negara
Indonesia. Perlakuan terhadap KMHA seharusnya juga sama terhadap masyarakat pada
umumnya. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat harus dilindungi, diakui, dan
dihormati keberadaannya tidak hanya dilihat bahwa KMHA masih ada di bumi Indonesia. Lihat
dalam Amrina Rosyada, Esmi Warassih dan Ratna Herawati, Perlindungan Konstitusional
terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, Kanun Jurnal
Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 1, April 2018, hlm. 3
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Dalam hal ini, desa memiliki konteks multikulturalisme380 yang
harus dikuatkan dan dikokohkan secara asasi sebagai wujud
pengejawantahan falsafah bangsa yaitu Bhineka Tunggal Ika.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya
pendekatan HAM dapat dielaborasi dengan pendekatan
kepemerintahan daerah dalam UU Desa sehingga akan
sempurna landasan konstitusionalnya. Dengan demikian
negara pada sisi administratif memberikan ruang pada
masyarakat (tradisional) adat untuk mengatur diri sendiri, di sisi
HAM memberikan legitimasi kepada negara untuk memajukan
entitas adat dan mengambil langkah-langkah hukum untuk
mencegah terjadinya pelanggaran381 terhadap hak
berbudayanya.
Beberapa permasalahan yang krusial dalam UU Desa:
1) Tidak dicantumkanya Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 dalam “Konsideran Mengingat”, sehingga UU Desa
tidak memiliki landasan konstitusional dari perspektif
jaminan HAM;
2) Timbul bias pemaknaan akibat penyederhanaan dan
penyatuan pengertian desa yang meliputi desa adat dalam
ketentuan umum (Pasal 1 angka 1 UU Desa) di mana
nampak kurang konsisten dengan penjelasan umumnya
(halaman 6 paragraph 4 dan halaman 7 paragraph 1).
Akibat biasnya pengertian desa (dalam fungsi dinas
administratif) dengan desa adat (yang telah ada bahkan
sebelum era penjajahan Belanda terhadap Indonesia)
dalam UU Desa juga menimbulkan ketidak-konsistenan
pengaturan di mana seolah-olah antara desa dengan desa

380

Menurut Utang Rosidin, desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia
yang tidak serta merta bisa diseragamkan. Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa dalam Sistem
Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Setia, 2019, hlm. 49
381
Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti, Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Hak Asasi
Manusia, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 431
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adat adalah entitas yang harus dipilih (memilih menjadi
desa dinas administratif atau desa adat) dan dianggap
tumpang tindih bilamana mereka berada dalam satu
wilayah;382
3) Mengenai posisi norma atau hukum adat dalam UU Desa.
Jika merujuk pada maksud ketentuan peraturan
perundang-undangan yang memiliki sifat hirarkis dan
harmonisasi baik vertikal maupun horizontal maka dapat
dimaknai juga bahwa hukum adat dan norma adat tidak
dapat dijadikan sebagai Peraturan Desa Adat bilamana
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.383
Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan
terkait:
1) Mencantumkan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
dalam “Konsideran Mengingat”, sehingga UU Desa
memiliki landasan konstitusional dari perspektif jaminan
HAM. Hal ini akan menjadikan UU Desa tidak hanya
dipandang dan dikonstruksikan sebagai domain
pemerintahan daerah yang memiliki pendekatan

382
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b.

Sebagaimana diatur oleh Penjelasan Pasal 6 UU Desa yang menyatakan bahwa: “... untuk
mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa
dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau
Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu)
wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.
383
Jika ditelaah lebih lanjut bahwa hukum adat dan norma adat yang notabene ada yang berbentuk
tidak tertulis dan terkadang juga kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang dibentuk secara formal oleh Pemerintah bersama DPR (UndangUndang) atau Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota (Peraturan
Daerah), maka sudah tentu keberadaan hukum adat tidak tertulis tersebut juga tidak memiliki
harapan untuk diberdayakan menjadi sebuah Peraturan Desa Adat.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 239

PU

SA
N

3)

EV

BP

H

N

2)

administrative tetapi juga memberikan pengesahan
penghormatan terhadap hak masyarakat tradisional;
Melakukan perubahan terhadap Pasal 1 mengenai definisi
desa dan desa adat yang berimplikasi terhadap Pasal 6 UU
Desa. Penjelasan Pasal 6 UU Desa ini memang dapat
dipahami dari proses pendefinisian awal yang
menyamakan antara desa dengan desa adat sebagaimana
di Pasal 1 angka 1 UU Desa, namun jika melihat realita
(penerapan) di lapangan yang eksisting di daerah-daerah
yang masih mengistimewakan desa adat berjalan seiring
dengan desa dinas (administratif) sebagaimana di Bali,
maka akan menimbulkan persoalan yang fundamental
sifatnya dualisme. Jika dipaksakan untuk meninggalkan
dualisme desa yang selama ini ada maka dapat dipastikan
akan terjadi pengurangan pengakuan atau penghormatan
terhadap Hak Asal Usul dan Hak Tradisional khususnya
yang berlaku di wilayah Bali.
Melakukan perubahan terhadap Pasal 110 UU Desa,
karena tidak mengakomodir dan memberdayakan hukum
tidak tertulis. Jika ditelaah lebih lanjut bahwa hukum adat
dan norma adat yang notabene ada yang berbentuk tidak
tertulis dan terkadang juga kurang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum
tertulis) yang dibentuk secara formal oleh Pemerintah
bersama DPR (Undang-Undang) atau Pemerintah Daerah
bersama DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota (Peraturan
Daerah), maka sudah tentu keberadaan hukum adat tidak
tertulis tersebut juga tidak memiliki harapan untuk
diberdayakan menjadi sebuah Peraturan Desa Adat.
Misalnya pada masyarakat Papua ada “bakar batu” sebagai
simbol budaya lokal yang digunakan untuk menyelesaikan
sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana, melalui
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upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial.384 Jika
dikaji dari perspektif positivisme hukum maka “bakar batu”
ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan khususnya KUHP dan KUHAP sehingga dapat
dikatakan tidak layak untuk dimasukkan dalam Peraturan
Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 110 UU Desa.
Demikian halnya dengan tradisi kawin lari (merarik) di Suku
Sasak dimana tidak jarang perempuannya masih belia atau
usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun 385 dan jika
ditinjau dari positivisme hukum maka bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga tidak layak untuk diatur dalam Peraturan
Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 110 UU Desa.
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12. Disharmoni Kelembagaan Terkait Penegakan Hukum Di Bidang
Kelautan Dan Kemaritiman
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Terdapat dua masalah dasar terkait penegakkan hukum di
bidang kelautan dan kemaritiman, yaitu: Kewenangan Antar
Lembaga yang mengatur terkait Kelautan dan Kemaritiman
yang saling berseberangan dan masih kuatnya egosektoral
antar kelembagaan; dan tumpang tindih pengaturan terkait
kelautan dan kemaritiman.
Di bawah ini di tampilkan perbandingan 6 (enam)
Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Peneggakkan
Hukum Kelautan dan Kemaritiman (Tabel Terlampir), PUU
tersebut adalah:
1. UU No. 31 / 2004Jo. UU No. 45 /2009 tentang
Perikanan;

384

385

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni, 2015,
hlm. 48
Titi Fitrianita, Siti Kholifah, Rabiatul Adawiyah, Perempuan Nyurlembang dalam Tradisi Merarik,
Jurnal Simulacra, Volume 1, Nomor 2, November 2018, hlm. 124
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UU No. 32 / 2014 tentang Kelautan;
UU No. 17 / 2008 tentang Pelayaran;
UU NO. 34 / 2004 Tentang TNI;
Perpres No. 178 /2014 Tentang Bakamla;
Perpres No.115 / 2015 Tentang Satgas Pemberantasan
Illegal Fishing.
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3.
4.
5.
6.
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UU No. 17 / 2008
tentang Pelayaran

UU NO. 34 / 2004
Tentang TNI

Pasal 69:
(1) Kapal pengawas
perikanan
berfungsi
melaksanakan
pengawasan
dan penegakan
hukum di
bidang
perikanan
(3) Kapal pengawas
perikanan dapat
menghentikan,
memeriksa,
membawa, dan
menahan kapal
yang diduga
atau patut
diduga
melakukan

Pasal 62:
Fungsi BAKAMLA :
a. menyusun
kebijakan nasional
di bidang
keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
b. menyelenggarakan
sistem peringatan
dini keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;

Pasal 278 ayat b (1):
penjaga laut dan
pantai mempunyai
kewenangan untuk:
a. melaksanakan
patroli laut;
b. melakukan
pengejaran
seketika (hot
pursuit);
c. memberhentikan
dan memeriksa
kapal di laut; dan
d. melakukan
penyidikan.
(ket: mandat kepada
Polri)

Pasal 7 ayat (2):
Kewenangan TNI di
antaranya:
5. mengamankan
objek vital
nasional yang
bersifat
strategis;
14. membantu
pemerintah
dalam
pengamanan
pelayaran dan
penerbangan
terhadap
pembajakan,
perompakan,
dan
penyelundupan.
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Pasal 340:

Perpres No. 178
/2014 Tentang
Bakamla

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
Fishing
Pasal 3:
Pasal 3 :
Kewenangan
Kewenangan Satgas 115:
Bakamla:
a. Menentukan target
a. menyusun
operasi;
kebijakan
b. Melakukan koordinasi;
nasional di
c. Membentuk dan
bidang
memerintahkan
keamanan dan
unsur-unsur Satgas
keselamatan
untuk melakukan
di wilayah
penegakan hukum;
perairan
d. Melaksanakn
Indonesia dan
komando dan
wilayah
pengendalian.
yurisdiksi
Indonesia;
Pasal 4 ayat (2):
b. menyelenggar membentuk tim
akan sistem
gabungan untuk
peringatan
pelaksanaan operasi
dini keamanan penegakan hukum
dan

N

UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

H

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan
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penegakan hukum
pada perairan Zona
Ekonomi Eksklusif.
(ket: Mandat kepada
TNI AL)

Perpres No. 178
/2014 Tentang
Bakamla

keselamatan
di wilayah
perairan
Indonesia dan
wilayah
yurisdiksi
Indonesia;
c. melaksanakan
penjagaan,
pengawasan,
pencegahan,
dan
penindakan
pelanggaran
hukum di
wilayah
perairan
Indonesia dan
wilayah

H

c. melaksanakan
penjagaan,
pengawasan,
pencegahan, dan
penindakan
pelanggaran
hukum di
wilayahperairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
d. Menyinergikan dan
memonitor
pelaksanaan patroli
perairan oleh
instansi terkait;
e. Memberikan
dukungan teknis
dan operasional

UU NO. 34 / 2004
Tentang TNI

BP

pelanggaran di
wilayah
pengelolaan
perikanan
Republik
Indonesia
(4) Dalam
melaksanakan
fungsi
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
penyidik
dan/atau
pengawas
perikanan dapat
melakukan
tindakan khusus
berupa
pembakaran

UU No. 17 / 2008
tentang Pelayaran

N
EV

UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

SA

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
Fishing
Ket :
Kesepakatan bersama
antara TNI AL, dan POLRI
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Pasal 63 (1);
Wewenang BAKAMLA:
a. melakukan
pengejaran
seketika;

Perpres No. 178
/2014 Tentang
Bakamla

N

UU NO. 34 / 2004
Tentang TNI

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
Fishing

yurisdiksi
Indonesia;
d. menyinergikan
dan
memonitor
pelaksanaan
patroli
perairan oleh
instansi
terkait;
e. memberikan
dukungan
teknis dan
operasional
kepada
instansi
terkait;
f. memberikan
bantuan
pencarian dan

H
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N
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Pasal 73:
1) Penyidikan
tindak pidana di
bidang
perikanan di
wilayah
pengelolaan
perikanan
Negara Republik

kepada instansi
terkait;
f. Memberikan
bantuan pencarian
dan pertolongan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
g. Melaksanakan
tugas lain dalam
sistem pertahanan
nasional

UU No. 17 / 2008
tentang Pelayaran

SA

dan/atau
penenggelaman
kapal perikanan
yang
berbendera
asing
berdasarkan
bukti
permulaan yang
cukup.

UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

PU

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan
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Perpres No. 178
/2014 Tentang
Bakamla

N

UU NO. 34 / 2004
Tentang TNI

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
Fishing

pertolongan di
wilayah
perairan
Indonesia dan
wilayah
yurisdiksi
Indonesia; dan
g. melaksanakan
tugas lain
dalam sistem
pertahanan
nasional.
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b. memberhentikan,
memeriksa,
menangkap,
membawa, dan
menyerahkan
kapal ke instansi
terkait yang
berwenang untuk
pelaksanaan
proses hukum
lebih lanjut;
c. mengintegrasikan
sistem informasi
keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia.

UU No. 17 / 2008
tentang Pelayaran

SA

Indonesia
dilakukan oleh
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil Perikanan,
Penyidik Perwira
TNI AL, dan/atau
Penyidik
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.
2) Selain penyidik
TNI AL, Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil Perikanan
berwenang
melakukan
penyidikan
terhadap tindak
pidana di bidang

UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

PU

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan

Pasal 41 (1):
a. Melakukan
pengejaran
seketika
b. Memberhentik
an, memeriksa,
menangkap,
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Tentang TNI
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UU No. 17 / 2008
tentang Pelayaran

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
Fishing

membawa, dan
menyerahkan
kapal ke
instansi terkait
yang
berwenang
untuk
pelaksanaan
proses hukum
lebih lanjut;
dan
c. Mengintegrasik
an sistem
informasi
keamanan dan
keselamatan di
wilayah
perairan
Indonesia dan
wilayah

H
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perikanan yang
terjadi di ZEEI.
3) Penyidikan
terhadap tindak
pidana di bidang
perikanan yang
terjadi di
pelabuhan
perikanan,
diutamakan
dilakukan oleh
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil Perikanan.
4) Penyidik
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) dapat
melakukan
koordinasi

UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

PU

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan
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UU NO. 34 / 2004
Tentang TNI

Perpres No. 178
/2014 Tentang
Bakamla

N

UU No. 17 / 2008
tentang Pelayaran

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
Fishing
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yurisdiksi
Indonesia.

SA

dalam
penanganan
penyidikan
tindak pidana di
bidang
perikanan.
5) Untuk
melakukan
koordinasi
dalam
penanganan
tindak pidana di
bidang
perikanan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (4), Menteri
membentuk
forum
koordinasi.

UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

PU

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan
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tentang Pelayaran

UU NO. 34 / 2004
Tentang TNI

Perpres No. 178
/2014 Tentang
Bakamla

Perpres No.115 / 2015
Tentang Satgas
Pemberantasan Illegal
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UU No. 32 / 2014
tentang Kelautan

PU

UU No. 31 / 2004Jo.
UU No. 45 /2009
tentang Perikanan
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Dari perbandingan keenam Peraturan Perundang-undang
diatas, telah ditemukan adanya Potensi Disharmoni terkait
dengan Pengaturan Penegakkan Hukum dan ini menjadi satu
permasalahan penting dimana dengan adanya Potensi
Disharmoni dapat melemahkan Kordinasi dalam penegakkan
Hukum di Laut dan memperbesar anggaran guna mendukung
kegiatan tersebut.

N

Arah Pembangunan Hukum
Melakukan simplifikasi pengaturan terkait dengan
Penegakkan Hukum agar seluruh Kementeria/.Lembaga
terkait dapat memperkuat koordinasi dalam memberantas
banyaknya permasalhan di laut seperti Pemberantasan
Perikanan Liar yang sampai saat ini masih menjadi
permasalahan besar yang patut ditanggulangi.
Melakukan koordinasi antar Kementerian/lembaga

2)

SA
N

PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN INFRASTRUKTUR
1. Perdagangan Lintas Negara
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Perdagangan lintas negara (trading across borders)
merupakan kajian hukum perdagangan internasional.
Perdagangan internasional dapat dipahami sebagai hubungan
kegiatan ekonomi antarnegara yang melibatkan proses
pertukaran barang dan/atau jasa atas dasar sukarela untuk
memperoleh manfaat (gains of trade). Isu-isu hukum
perdagangan internasional sangat dinamis dan luas. Bentuk
perdagangan sangatlah beragam, dari yang paling sederhana
seperti barter sampai yang paling kompleks seperti transaksi
derivatif. Perdagangan internasional mempunyai kerangka
hukum multilateral, seperti Persetujuan Pembentukan

PU

B.

EV

BP

H

b.
1)
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Organisasi Perdagangan Dunia; regional, seperti Wilayah
Perdagangan Bebas ASEAN, maupun bilateral.
Dalam UU Perdagangan perdagangan lintas negara masuk
ke dalam nomenklatur Perdagangan Luar Negeri, yang
didefinisikan sebagai “Perdagangan yang mencakup kegiatan
Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa
yang melampaui batas wilayah negara”. Ekspor adalah
“kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean”.
Sedangkan Impor adalah “kegiatan memasukkan Barang ke
dalam Daerah Pabean”. Kedua aktivitas ini tunduk pada
peraturan perundang-undangan, dan melibatkan penerimaan
atau pembayaran dalam bentuk valuta asing. Dampak dari
perdagangan internasional akan terlihat pada harga,
pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negaranegara yang terlibat.
Perdagangan Luar Negeri diatur dalam Bab V UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun di
dalamnya hanya mencakup tentang perizinan dan kegiatan
pelarangan dan pembatasan (lartas). Padahal sejatinya
substansi dari perdagangan luar negeri yang sangat penting dan
kalau memakai perspektif jangka panjang, semua hal harus
diakomodir, antara lain seperti logistik, barang ekspor impor,
sarana dan distribusi. Area pengaturan yang tercantum dalam
dianggap kurang mewakili situasi dan kondisi yang diperlukan
saat ini.
b.

Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan
terkait
dengan
Undang-Undang
Perdagangan adalah sebagai berikut:
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Dalam UU Perdagangan tersebut, ketentuan terkait
perdagangan luar negeri kedepannya dilengkapi dengan
pengaturan terkait dengan pengaturan logistik barang
ekspor dan impor dan sarana distribusi untuk kegiatan
mendukung ekspor impor.
Dibutuhkan politik hukum nasional yang tegas terkait
dengan pengaturan perdagangan lintas negara.
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait
dengan kepabeanan.
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2. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menuju Holding
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN)
merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di
dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan
pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing)
dan koperasi. BUMN Memberikan kontribusi positif untuk
perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan,
BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun
demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN
menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu
bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented).
Disamping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh
keuntungan, BUMN juga harus mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dalam menjalankan peranannya Badan
Usaha Milik Negara tunduk pada Undang-undang No. 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Peran-peran yang disandang BUMN sebenarnya sangat
besar dan berat, apalagi harus tunduk kepada Peraturanperaturan yang mendasarinya dibandingkan dengan pihak
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swasta ketika akan berinvestasi, peraturan yang harus dirujuk
paling tidak ada 8 UU, yaitu : UU Perseroan Terbatas, UU Pasar
Modal, UU Sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU
Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, UU Tindak Pidana Korupsi
dan lain sebagainya.
Dalam prakteknya, tidak jarang ditemui adanya potensi
tumpang tindih, konflik, multi tafsir antara Undang-undang
BUMN dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Misalnya Pemeriksaan keuangan terhadap badan usaha milik
negara (BUMN) menimbulkan kontradiksi hukum dalam
pengaturannya jika BUMN tersebut berbentuk perseroan
terbatas (persero). Misalnya pengaturan dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yang kontradiktif tersebut membawa
implikasi hukum terhadap prosedur dan lembaga yang
berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN PT.
Banyaknya peran yang harus dijalankan BUMN secara
bersamaan mencerminkan negara tidak memiliki kejelasan
untuk berperan seperti apa dalam mengoptimalkan pelayanan
masyarakat. Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini
terletak pada masalah tata kelola (governance) dan
profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut profesional sama halnya
dengan swasta. Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN
tidak berbeda dengan swasta. Hanya kepemilikannya yang
sebagian besar oleh negara. Namun, prinsip kehati-hatian harus
selalu diutamakan dalam profesionalitas tersebut karena
banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang
membedakannya dengan swasta. Karena itu, BUMN harus
tunduk pada peraturan perundangan. Sementara dari segi
kelembagaan, BUMN memiliki lebih banyak potensi intervensi
dari pemangku kepentingan.
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Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahanpembenahan khususnya terhadap regulasi yang menaungi
BUMN maupun regulasi yang ada kaitannya dengan BUMN,
karena BUMN sebagai badan usaha berbadan hukum yang
menjadi ”tonggak usaha” negara/pemerintah sebagai
perintis/pelopor dan agen pembangunan nasional merupakan
salah satu unsur yang penting dan utama dalam perekonomian
nasional dan pembangunan nasional. Pengelolaan dan kegiatan
usaha BUMN harus dilakukan secara cermat, teliti, terukur,
transparan dan profesional tidak hanya mengikuti standar
nasional, akan tetapi harus pula menggunakan standar
intersional dalam pengelolaan manajemen dan dalam
menjalankan kegiatan usaha BUMN. BUMN harus menjadi
”korporasi” yang mampu mencegah dan menyaingi korporasi
modal oleh swasta di era globalisasi dan mampu menjalankan
kegiatan usaha yang berskala nasional dan internasional. Oleh
karena itu perlu dibangun suatu sistem keorganisasian dan
manajemen usaha dan perusahaan secara sistematis dan
tersturktur yang menjadi korporasi usaha negara/pemerintah
untuk mencegah terjadinya monopoli usaha oleh konglomerasi
modal swasta, baik domestik maupun asing, terutama dalam
mengelola perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. BUMN
harus dapat menjadi ”induk perusahaan” bagi seluruh kegiatan
perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. Di samping itu
BUMN juga harus dapat menjadi pelindung dan penjaga
persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan menjadi
”penggiat usaha” dan ”bapak angkat” bagi usaha kecil dan
menengah (UKM) di Indonesia.
Untuk mendorong supaya BUMN dapat menjadi agen
pembangunan ekonomi maka BPHN perlu melakukan
pembenahan regulasi melalui analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan terkait BUMN.
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b. Arah Pembangunan Hukum BUMN
1) Melakukan perubahan pengertian BUMN yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang
menyatakan bahwa BUMN adalah perusahaan yang
sahamnya dimiliki negara minimal 51 persen menjadi 4
(tiga) kategori BUMN, yaitu: Perusahaan yang sahamnya
dimiliki negara minimum 51 persen; Perusahaan yang
sahamnya dimiliki oleh BUMN yang 100 persen sahamnya
dimiliki oleh pemerintah; Anak perusahaan BUMN
minimum 51 persen tetapi mendapatkan penugasan
khusus oleh pemerintah; Perusahaan yang dalam perjanjian
dengan Pemerintah memiliki saham “dwi warna”.
2) Terkait permasalahan penyatuan kultur perusahaan,
karena holding berbeda dengan merger, tidak
mengharuskan meleburnya perusahaan menjadi satu
perusahaan, hendaknya dilaksanakan secara alami dan
bertahap – jangan dipaksakan secara tergesa-gesa.
3) Permasalahan konsolidasi keuangan, harus diselesaikan
secara tuntas di awal pembentukan holding dan sedapat
mungkin tertuang dalam Peraturan Pemerintah
pembentukan holding. Namun yang harus diingat bahwa
konsolidasi tersebut tidak mengurangi hak-hak karyawan
BUMN yang sehat serta tidak menyebabkan BUMN yang
sehat menjadi terhambat perkembangannya karena harus
“menggendong” anak perusahaan yang sakit., dan
permasalahan psikologis pimpinan dan karyawan BUMN
yang menjadi anak perusahaan, sambil menunggu
perubahan UU BUMN dapat dimasukkan dalam Peraturan
Pemerintah bahwa mekanisme penetapan Pimpinan BUMN
yang menjadi anak perusahaan perlakuannya sama dengan
BUMN dan dilakukan oleh RUPS BUMN Holding, yaitu
Kementerian BUMN.
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3. Pendirian Perseroan Terbatas Tunggal dan Pentingnya Pengaturan
Mengenai Beneficiary Ownership
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT) disahkan dan diundangkan pada 16 Agustus
2007. UU PT ini menggantikan undang-undang sebelumnya
yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU
No. 1/1995). Pembentukan UU PT ini ditujukan untuk menjamin
terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dengan
memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam
menghadapi globalisasi. Kedudukan perseroan terbatas sebagai
salah satu jenis badan usaha merupakan pilar bagi
pembangunan nasional. Materi pengaturan dalam UndangUndang ini merupakan penambahan ketentuan baru, perbaikan
penyempurnaan ketentuan dan ketentuan lama yang
dipertahankan karena masih relevan. Materi pengaturan dalam
Undang-Undang ini merupakan penambahan ketentuan baru,
perbaikan penyempurnaan ketentuan dan ketentuan lama yang
dipertahankan karena masih relevan.
Dari hasil review yang dilakukan terhadap ketentuan dalam
UU PT, terdapat sejumlah temuan yang bersifat penyesuaian
dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan
penyesuaian dengan perkembangan sistem yang dilaksanakan
oleh pemerintah saat ini. Adapun beberapa permasalahan
krusial yang ditemukan adalah sebagai berikut:
4) Permasalahan tentang jumlah pendiri PT, yakni ketentuan
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang mengatur
tentang defenisi dan syarat jumlah pendiri PT sebenarnya
masih tepat, namun perlu penambahan ketentuan tentang
pengecualian syarat jumlah pendiri PT yang pada Pasal 7
ayat (7), agar PT tunggal dapat didirikan oleh Usaha Mikro.
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Selain itu mengingat bahwa saat ini trend-nya perusahaan
mengarah ke bentuk perusahaan group (holding & parent
company). Maka pasal 1 angka 1 UU PT ini sudah tepat,
karena menjadi dasar bagi hubungan induk perusahaan dan
anak perusahaan. Persoalan ini mulai mengemuka karena
PT dapat juga didirikan oleh PT lain. Dasar perseroan harus
ada perjanjian. Kata "orang" pada Pasal 1 angka 1 tersebut
adalah orang sebagai natuurlijk persoon dan rehtspersoon.
Hal ini sama dengan ketentuan Australian Company Act.
5) Permasalahan terkait Beneficiary Ownership, bahwasannya
Beneficiary Ownership memang telah diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme. Namun substansi pengaturan ini
perlu diangkat untuk masuk dalam undang-undang atau
Peraturan Pemerintah. Untuk dapat dikategorikan sebagai
Beneficiary Ownership diatur ketentuan trashhold sebesar
25%. Di beberapa negara telah menerapkan sanksi ketika
tidak mencantumkan siapa yang menjadi Beneficiary
Ownership. Sanksi tersebut perlu dimasukkan juga ke dalam
UU PT dalam hal pengaturan tentang ultimate shareholder
dan beneficial owner. Sebab, meskipun tidak tercantum
sebagai shareholder, namun secara faktual pemilik manfaat
dapat bertindak sebagai pengendali, sehingga pemilik
manfaat tersebut tetap dapat dimintai tanggung jawab. Hal
ini sudah diatur dalam Perpres 13/2018 dan peraturan
terkait dalam bidang perpajakan dan OJK.
b.

Arah Pembangunan Hukum
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Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai
berikut:
1) Menambahkan pengaturan pendirian PT tunggal oleh
Usaha Mikro dengan cara perubahan Pasal 7 UndangUndang PT untuk melakukan penambahan pengecualian
syarat jumlah pendiri PT;
2) Mengatur terkait Beneficiary Ownership pada UndangUndang PT dengan mengadopsi ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
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4. Pemberian Akses Data Perseroan dalam Upaya Perlindungan
Investor Minoritas
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Salah satu permasalahan ekonomi Indonesia saat ini
adalah terkait pertumbuhannya yang stagnan. Berdasarkan
data dari Bappenas, setelah krisis ekonomi yang terjadi pada
tahun 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
berada pada angka 5,3 persen per tahun. Dalam empat tahun
terakhir bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung
menurun ke angka 5,0 persen per tahun. Menurunnya tingkat
pertumbuhan ekonomi tersebut akan membuat Indonesia
semakin jauh tertinggal dari negara tetangga untuk menjadi
negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi.
Adapun salah satu faktor yang menjadi penghambat
pertumbuhan ekonomi tersebut adalah terkait permasalahan
regulasi. Produktifnya legislator dalam menghasilkan peraturan
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perundang-undangan di Indonesia justru tidak membuat
perekonomian menjadi produktif. Sebaliknya, berbagai regulasi
yang dibentuk saling tumpang tindih, disharmoni dan
menyebabkan birokrasi yang menghambat, yang tentunya
membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
Walaupun dihadapkan dengan berbagai masalah regulasi
yang menghambat pertumbuhan ekonomi, namun terkait
dengan perlindungan pemegang saham setidaknya Indonesia
telah memiliki ketentuan yang melindungi hak-hak pemegang
saham yakni yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UUPT
terdapat 6 (enam) pasal yang terkait dengan perlindungan
pemegang saham, yaitu sebagai berikut: Kewenangan
pemegang saham untuk menggugat perusahaan apabila
dirugikan (Pasal 61); Kewenangan pemegang saham dalam
meminta buy back (Pasal 62); Kewenangan pemegang saham
untuk meminta diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan
memutuskan diadakannya RUPS (Pasal 79); Kewenangan
pemegang saham mewakili perusahaan untuk mengajukan
gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian
perusahaan (Pasal 114); Kewenangan pemegang saham untuk
meminta dilakukannya audit terhadap perseroan (Pasal 138);
dan Kewenangan pemegang saham untuk mengajukan
permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144).
Namun dari berbagai kewenangan tersebut, masih
terdapat beberapa kewenangan yang tidak dapat berlaku
efektif, salah satunya ialah Pasal 61 yang memberikan
kewenangan untuk menggugat perusahaan. Pasal 61 ayat (1)
UU PT menyatakan “Setiap pemegang saham berhak
mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri
apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap
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tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan
RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.” Secara normatif,
pemegang saham terlihat terlindungi dengan adanya ketentuan
tersebut, namun apabila ditelusuri lebih lanjut secara substansi
pemegang saham untuk mendapatkan kewenangannya
terlebih dahulu dibebankan untuk melakukan pembuktian.
Adanya unsur “tidak adil” dan “tanpa alasan wajar” pada
Pasal 61 menjadi beban tersendiri yang menyulitkan pemegang
saham untuk mendapatkan perlindungan yang sepatutnya ia
dapatkan. Unsur tidak adil dan tidak wajar dalam praktek sangat
sulit untuk dibuktikan karena sifatnya yang subyektif. Penilaian
atas kedua unsur tersebut sangat bergantung pada sudut
pandang mana penilai mau berpihak, apakah kepada pemegang
saham atau kepada direksi sebagai wakil perusahaan.
Salah satu upaya pembuktian unsur ketidakadilan dan
ketidakwajaran transaksi yang dilakukan perusahaan adalah
dengan menghadirkan dokumen transaksi perusahaan. Bagi
pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas,
bukanlah perkara mudah untuk menghadirkan dokumen
transaksi perusahan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebab
pemegang saham tidak memiliki akses untuk mendapatkan
dokumen-dokumen tersebut.
Pihak direksi yang memiliki akses terhadap dokumen
perusahaan dapat dipastikan akan menghalangi pemegang
saham untuk mendapatkan dokumen terkait, terlebih posisi
mereka sebagai wakil perusahaan perlu mengamankan
perusahaan agar tidak digugat ke pengadilan. Di sinilah peran
negara melalui peraturan perundang-undangan perlu hadir
memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.
Dalam UU PT kewenangan menggugat perusahaan yang
diberikan kepada pemegang saham tidak diikuti dengan hak
akses data perusahaan. Padahal keterbatasan akses data bagi
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pemegang saham akan menyulitkan pemegang saham dalam
melakukan pembuktian. Hak akses data sendiri dalam UUPT
sebenarnya telah diatur dalam Pasal 138, namun sayangnya,
hak yang diberikan pada pasal tersebut tidak diberikan kepada
pemegang saham minoritas. Pasal 138 ayat (3) menyebutkan
bahwa pemegang saham yang dapat mengajukan permohonan
akses data harus memenuhi syarat paling sedikit mewakili 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa
perlindungan terhadap pemegang saham yang diatur pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas saat ini belum berlaku secara operasional, khususnya
bagi pemegang saham minoritas. Salah satu upaya untuk
menjadikannya operasional adalah dengan turut diberikannya
kewenangan untuk mendapatkan data perusahaan dalam
ketentuan tersebut.
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Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan pada Pasal 61 UU PT dengan
menambahkan ketentuan terkait hak akses data bagi
pemegang saham yang merasa dirugikan atas tindakan
perseroan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar.
Ketentuan mengenai hak ases data bagi pemegang saham
minoritas dapat mengadopsi mekanisme pemberian hak
untuk mendapatkan data perseroan seperti pada Pasal 138
UU PT.
Menambahkan ketentuan mengenai kewajiban Direksi
untuk memberikan data yang dimohonkan pemegang
saham minoritas seperti pada Pasal 100 ayat (3) UU PT.
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5. Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen
mengatur pengertian barang yang dapat dilindungi yaitu
meliputi barang sebagai benda berwujud/tidak berwujud,
bergerak/tidak bergerak dapat dihabiskan/tidak dapat
dihabiskan. Seiring dengan perkembangan dunia internet yang
semakin maju, hadirnya produk digital banyak diminati
masyarakat dan menjadi barang yang umum diperjualbelikan
melalui marketplace. Namun sayangnya barang jenis ini belum
dianggap sebagai “barang” di Undang-undang Perlindungan
Konsumen hal mana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
bilamana terdapat sengketa perlindungan konsumen dengan
obyek berupa barang digital.
Salah satu bagian perlindungan konsumen yaitu
perlindungan terhadap data pribadi. Ketika melakukan sebuah
transaksi, tidak ada jaminan bahwa data pribadi yang
diserahkan aman dari penyalahgunaan yang merugikan
konsumen. Ditambah lagi belum ada payung hukum yang
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b. Arah Pembangunan Hukum
1) Menambahkan bentuk “digital” dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen sehingga barang digital (digital
goods, e-goods) dapat tercakup, seperti Ebook (biasanya
dalam format PDF atau Kindle), video (biasanya dalam
format MP4 atau FLV), software (biasanya dalam format
exe atau air), Musik MP3 (dalam format MP3), Tiket Online
(dalam format kode atau email, Aplikasi (Android apps atau
iPhone apps). Pengaturan yang demikian, misalnya
sekaligus dapat mencegah penyalahgunaan data seperti
yang terjadi dalam kasus Cambridge Analytica.
2) Dengan cepatnya perubahan, setiap kebijakan dan
peraturan baru mengenai perlindungan data pribadi
hendaknya disusun secara adaptif dan dinamis. Beberapa
peraturan perlu disesuaikan dan disusun untuk mendukung
pengembangan e-commcerse di Indonesia. Regulasi terkait
data pribadi saat ini dalam tahap penyusunan yaitu RUU
Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim
Elektronik telah mengatur ketentuan mengenai
perlindungan data pribadi yang diatur di dalam bab XI
mengenai Perlindungan Terhadap Data pribadi dan berikan
sanksi administratif yang diatur didalam pasal 80 bagi yang
melanggar ketentuan.
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6. Ijin Smelter pada Sektor Minerba
a. Permasalahan dan Kondisi yang ada
Saat ini, terdapat 2 ijin smelter pengolahan dan
pemurniaan mineral logam (stand alone) dengan kementerian
pembinaan yang berbeda, yaitu Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) pengolahan dan pemurnian
yang dikeluarkan oeh Kementerian ESDM; dan Izin Usaha
Industri (IUI) untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam
yang dikeluarkan oeh Kementerian Perindustrian.
Kondisi saat ini, banyak pengusaha smelter berinvestasi
dengan menggunakan IUI dari Kementerian Perindustrian
karena kemudahan birokrasi dan pengusaha smelter berizin IUI
tidak perlu membayar royalti atas produk ikutan yang
dihasilkan. Hal ini berbeda perlakuan dengan IUP OPK
pengolahan dan pemurnian yang wajib membayar royalti atas
produk ikutan/sampingan. Hal ini menimbulkan ”penghindaran
PNBP” secara legal.
Baik smelter IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian dengan
yang terpisah dengan IUP/IUPK OP maupun IUP/IUPK OP
terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian wajib
membayar royalti atas logam dan produk ikutannya yang
bernilai ekonomis sesuai PP PNBP pada Kementerian ESDM.
Dengan smelter IUI, pemegang IUP/IUPK OP hanya
membayar royalti atas logam sesuai PP PNBP pada Kementerian
ESDM. Namun IUI tidak membayar royalti atas produk
ikutannya karena bukan subjek dalam PP PNBP pada
kementerian ESDM. Hal ini menimbulkan ”penghindaran PNBP”
secara legal.
Dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan
bahwa Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya
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Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu
berakhirnya kontrak/perjanjian. Selain itu ketentuan yang
tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud
pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai
penerimaan negara.
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b. Arah Pembanguan Hukum
3) Melakukan harmonisasi terhadap UU Perindustrian dan UU
Minerba untuk mengatasi permasalahan ijin smelter
pengolahan dan pemurniaan mineral logam (stand alone).
4) Melakukan koordinasi antara kementerian ESDM dan
Kementerian Perindustrian terkait ijin smelter pengolahan
dan pemurnian mineral logam agar tidak terjadi lagi
”penghindaran PNBP” secara legal diwaktu yang akan
datang
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7. Kontrak Karya Di Sektor Minerba
a. Permasalahan dan Kondisi yang ada
Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara huruf a dengan jelas
menentukan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum
berlakunya undang - undang ini tetap diberlakukan sampai
jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Setelah
berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut, maka selanjutnya
harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak dapat diperpanjang lagi.
Hal ini disebabkan rezim kontrak atau perjanjian sudah
tidak dikenal lagi dalam undang-undang mineral dan batubara.
Hanya satu bentuk izin yang ditentukan untuk melakukan usaha
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Arah Pembangunan Hukum
Tafsir terhadap Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang
Minerba yang bersifat menghargai keberlakuan Kontrak
secara mutlak khususnya Kontrak yang hadir lebih dahulu
dari terbitnya UU No.4 tahun 2009 dan PP No. 9 tahun
2012 .
Pembahasan kontrak/perpanjangan kontrak KK/PKP2B
harus melibatkan Kementerian Keuangan.
Kementerian ESDM melakukan negosiasi dengan
KK/PKP2B untuk menyesuaikan klausul pembayaran royalti
dalam kontrak dengan memperhatikan tarif pada PP No. 9
Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Kementerian ESDM dengan melibatkan
Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara
yang berperan dalam pengelolaan PNBP.
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pertambangan, yaitu bentuk Izin Usaha Pertambangan. Namun
ketentuan sebagaimana dituangkan dalam huruf b dari pasal
169 tersebut menyatakan bahwa paling lambat dalam waktu
satu tahun, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak
karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus
disesuaikan. Dengan demikian terlihat bahwa kedua ayat
tersebut tidak sinkron satu sama lain. Hal ini menimbulkan
berbagai penafsiran dari para pelaku usaha pertambangan,
yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum dan
timbulnya permasalahan hukum terkait kasus-kasus
pertambangan.

8. Pembiayaan Modal Ventura Dalam Rangka Meningkatkan
Ekonomi Kreatif
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
salah satu unsur penting yang dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional, karena dengan keberadaannya dapat
memperluas lapangan kerja, berperan dalam proses
pemerataan pendapatan masyarakat serta dapat mewujudkan
stabilitas nasional. Dalam perkembangannya, UMKM
terkendala beberapa permasalahan yaitu dari Sumber Daya
Manusianya, keterbatasan permodalan dan akses terhadap
perbankan dan pasar, penguasan Ilmu pengetahuan dan
teknologi yang masih terbatas. Bisnis start up atau digital yang
merupakan bagian dari industri kreatif yang dimunculkan
sebagai terobosan ternyata bukan merupakan solusi dan jalan
keluar untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.
Permasalahan yang paling sering ditemui oleh UMKM atau
industri kreatif adalah dalam hal pendanaan atau pembiayaan.
Misalnya untuk industri kreatif, bagi Perbankan industri kreatif
dianggap beresiko tinggi dan tidak memiliki prospek. Industri
kreatif yang berbasis ide sehingga Perbankan sulit untuk
menghitung jaminannya dan mengukur jaminan kemampuan
pengembalian pinjamannya. Dengan demikian diperlukan
terobosan regulasi dan intervensi pemerintah.
Ada beberapa jenis pembiayaan yang tergolong lembaga
keuangan non bank, namun tidak semua jenis pembiayaan
untuk usaha ini cocok bagi industri kreatif. Pembiayaan modal
ventura dinilai cocok dan dapat dijadikan alternatif
pembiayaan, alasannya pembiayaan modal ventura tidak
mensyaratkan jaminan dalam pembiayaannya.Pengaturan
terkait pembiayaan modal ventura di Indonesia dapat
ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan modal
ventura diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012 Tentang Perusahaan
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Modal Ventura dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Modal Ventura. Dalam implementasinya masih terdapat
kendala yaitu adanya regulasi yang mengatur hal yang sama
yaituPeraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012
Tentang Perusahaan Modal Ventura dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan yang mengaturtentang perizinan usaha dan
kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, penyelenggaraan
usaha Perusahaan Modal Ventura, tata kelola perusahaan yang
baik bagi Perusahaan Modal Venturadan
pemeriksaan
langsung Perusahaan Modal Ventura. Selain permasalahan
dalam pengaturannya, juga terdapat permasalahan non hukum
yaitu: Perusahaan Modal Ventura di Indonesia belum
berkembang pesat sebagaimana perkembangan pada industri
lainnya dikarenakan sbb:
1) Masih terbatasnya pendanaan untuk industri Modal
Ventura;
2) Tidak mudah menemukan Perusahaan Pasangan Usaha
(PPU) yang memenuhi kriteria untuk dibiayai. Untuk dapat
menerima penyertaan saham maupun penyertaan melalui
obligasi konversi, PPU harus berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT). PPU yang berasal dari pelaku
ekonomi kreatif tidak dimungkinkan perseorangan,
melainkan harus berbentuk badan hukum.
3) Nama lembaga pembiayaan modal ventura relatif kurang
dikenal oleh pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah
luar Jawa.
4) Tenaga profesional yang kurang memadai dari Perusahaan
Modal Ventura sehingga belum bisa bersaing dengan
lembaga keuangan lain.
5) Akses sumber dana jangka panjang masih sulit untuk di
dapatkan.
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b. Arah Pembangunan Hukum
1) Melaksanakan harmonisasi regulasi yang ada dengan
mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18
/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura
sehingga terwujud regulasi yang sinkron dan tidak ada
indikasi dualisme pengaturan.
2) Sebagai petunjuk teknis Dana Ventura diusulkan agar
dapat dibuatkan Surat Edaran OJK sebagai tindak lanjut
dari amanat POJK 35/POJK.05/2015.
3) Dana Ventura perlu mendapatkan penegasan status
sebagai badan hukum. Secara struktur, Dana Ventura
serupa dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksadana
yang dapat berinvestasi pada instrumen efek bersifat
ekuitas (saham listed companies).
4) Aktivitas bisnis LKNB Modal Ventura belum diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal. Dimana saat ini sedang dilaksanakan penyusunan
substansi perubahan Undang-Undang Pasar Modal
tersebut.

PU

9. Jaminan Fidusia Dalam Menunjang Akses Perkreditan
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Dalam era digital dan teknologi saat ini dan yang akan terus
berkembang nantinya, valuasi suatu usaha dapat berbentuk
harta tidak berwujud misalnya paten, merek dagang atau hak
kekayaan intelektual lainya. Secara teknis, harta tidak berwujud
jenis ini bisa difidusikan. Sanyangnya kondisi yang terjadi saat
ini, sangatlah sulit sekali untuk menjadikan Kekayaan
Intelektual (KI) sebagai jaminan fidusia. Namun pada
keyataannya secara tertulis dan berdasarkan hukum positif,
belum terdapat pengaturan tegas bahwa kekeyaan intelektual
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dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Sejauh ini,
produk kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan baru
Hak Cipta saja.
Permasalahan yang lain yaitu jaminan fidusia harus dibuat
dalam bentuk akta Notaris, padahal tidak selamanya hutang
dengan jaminan fidusia bernilai besar. Oleh sebab itu terdapat
usulan untuk penjaminan dengan nilai tertentu (benda
terdaftar yang bernilai rendah dan berobjek tunggal) perlu
dibuka kemungkinan untuk dibebankan melalui akta dibawah
tangan agar membuka kemudahan bagi masyarakat,
memanfaatkan instrumen fidusia serta efisiensi pengurusan
jaminan fidusia.
Arah Pembangunan Hukum
Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk
memperbaiki permasalahan-permasalahan terkait:
5) Mencantumkan ketentuan tentang aset tidak berwujud apa
saja yang bisa difidusiakan, dalam ketentuan pasal 1 dan
pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
belum menjelaskan masalah kekayaan intelektual sebagai
objek jaminan fidusia. Bahwa dalam praktek pendaftaran
fidusia, benda atau objek yang dijadikan jaminan fidusia
dapat juga berupa kekayaan intelektual. Namun saat ini
yang menjadi kendala karena kekayaan intelektual tidak
secara tegas dapat dijadikan sebagai benda atau objek
jaminan fidusia. Oleh sebab itu perlu pasal perubahan
mengenai objek jaminan fidusia dengan memasukkan
kekayaan intelektual sebagai benda yang tidak berwujud
yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Lebih lanjut Dalam era
digital dan teknologi saat ini dan yang akan terus
berkembangnantinya, valuasi suatu usaha bisa saja
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berbentuk harta tidak berwujud misalnya paten, merk
dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dan secara
teknis, harta tidak berwujud jenis ini bisa difidusiakan.
Sayangnya kondisi yang terjadi saat ini, sangat sulit sekali
untuk menjadikan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai
jaminan fidusia. Namun pada kenyataannya secara tertulis
dan berdasarkan hukum positif, belum terdapat
pengaturan tegas bahwa KI dapat dijadikan sebagai jaminan
kredit perbankan. Dan sejauh ini, produk KI yang dapat
dijadikan sebagai jaminan baru Hak Cipta saja. Hal tersebut
telah dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
"Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia".
Untuk itu, perlu dipertegas dalam undang-undang fidusia
ini aset tidak berwujud apa saja yang bisa difidusiakan.
Seandainya sulit memprediksi jenis aset nantinya, paling
tidak perlu dijelaskan kriteria aset tidak berwujud yang
dapat difidusiakan misalnya: Dapat diukur dengan uang,
telah didaftarkan kepada instansi terkait, atau usia aset
tidak berwujud sekurang-kurangnya berapa tahun.
6) Menambahkan pengertian “Perjanjian Pokok” dalam
Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia. Hal ini dianggap penting dikarenakan
dalam penjelasan tidak disebutkan pengertian mengenai
“Perjanjian Pokok”. Hal ini tentunya akan membuat
ketidakjelasan bagi orang awam/masyarakat umum yang
belum mengetahui substansi dari istilah tersebut.
7) Pengaturan dalam Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia dirasa sudah tidak relevan untuk
diberlakukan, terkait dengan hal ini perlu dilakukan
perubahan terhadap Pasal 5 ayat (1) dengan
memperhatikan UU Jabatan Notaris dan perlu diberikan
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pengecualian/pengaturan khusus terkait program
pemerintah (sehingga kepedulian terkait KUR dapat
diakomodasikan). Pembebanan benda dengan Jaminan
Fidusia wajib dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa
Indonesia, kecuali terhadap benda dengan nilai tertentu
dapat dibebankan tanpa akta notaris lebih lanjut
hutang/pinjaman dapat diberikan dengan jaminan fidusia,
akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah
pembebanan dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam
bentuk akta notaris, terkait hal ini disarankan bisa
mengikuti ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) huruf a
Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2017; untuk KUR
mikro di bawah Rp. 25.000.000,- tidak perlu dinotarilkan
(agar KUR kecil juga diterapkan ketentuan tersebut).
Pembebanan jaminan Fidusia tetap dengan akta notariial,
hal ini terkait dengan penjaminan keabsahan dari benda
yang dijadikan objek fidusia. Jaminan fidusia dengan akta
Notaris, lebih menjamin kebenaran benda yang dijaminkan.
Untuk memasyarakatkan fidusia serta mendorong ease of
doing business, untuk penjaminan dengan nilai tertentu
(bernilai rendah dan berobjek tunggal) perlu dibuka
kemungkinan untuk dibebankan melalui akta dibawah
tangan.
8) Adanya pengaturan yang tidak konsisten/saling
bertentangan antar pasal 2 dan pasal 38 UU 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Pasal 2 bertujuan untuk
menjadikan UU Jaminan Fidusia yang baru ini menjadi dasar
hukum pemberian jaminan fidusia. Sementara itu Pasal 38
memberu ruang tetap berlakunya peraturan/yurispudensi
(peraturan lama) sebelum UU No.42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia diundangkan (seharusnya peraturan lama
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah ada
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dasar hukum kuat untuk menggantinya, lebih lanjut perlu
perubahan dalam pasal 38 untuk mencabut atau mengganti
semua peraturan terkait fidusia agar sesuai dengan UU
Fidusia
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10. Redefinisi Kategori UMKM dalam Pembiayaan Usaha
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan
penting dan berkontribusi dalam perekonominan bangsa. Data
dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa pada
tahun 2017 jumlah pelaku UMKM sebesar 62,9 juta unit dengan
kontribusi terhadap perekonomian mencapai 60,00 persen,
dan jumlah tenaga kerja mencapai 116,7 jutaorang dengan
total ekspor non migas mencapai Rp 298,2 triliun.
Era perdagangan bebas dan era revolusi industri 4.0 secara
tidak langsung berdampak terhadap ekosistem UMKM. Pelaku
UMKM harus mengikuti perubahan strategi bisnis, namun
sebagian besar UMKM belum siap bersaing dengan kendala
utama, yaitu:
1) Keterbatasan akses pemasaran, biasanya KUMKM memiliki
kemampuan produksi tetapi lemah dalam promosi dan
memasarkan hasil produksinya;
2) Keterbatasan akses permodalan, disebabkan karena
lemahnya kompetensi sumberdaya pengelola dalam
mengakses sumber permodalan yang sesuai dengan
kebutuhannya, serta terbatasnya skema permodalan
jangka panjang yang mudah dan murah sehingga
memperkokoh modal dan meningkatkan daya saing
KUMKM berkesinambungan;
3) Perizinan usaha belum dikelola dalam satu pintu disetiap
kabupaten/kota, masih perlu waktu panjang dan mahal;
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Terbatasnya Riset dan Pengembangan Produk KUMKM,
masih belum sejalan dengan kecepatan perkembangan life
style dan teknologi, khususnya daring dan digital.
Terkait UMKM, Pemerintah berkomitmen melalui
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
UMKM
yang
diimplementasikan
melalui
berbagai
program/kebijakan dalam rangka menumbuhkan usaha yang
kondusif (ekosistem) serta penguatan KUMKM, antara lain
program pendampingan, pelatihan, kemitraan, fasilitasi akses
permodalan, fasilitasi promosi dan akses pasar, serta program
pemberdayaan lainnya, dengan dukungan anggaran
pembangunan yang terbatas.Di sisi lain sinergi program sulit
dicapai optimal dengan kendala belum terbangunnya data base
UMKM nasional dengan kriteria yang disepakati secara nasional
sebagai rujukan program dan kebijakan.
Menilik definisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 Tentang UMKM, Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memiliki asset maksimal senilai 50 juta rupiah
(tidak termasuk tanah dan bangunan tampat usaha) atau omzet
maksimal 300 juta rupiah per tahun, Usaha Kecil adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan asset
50 juta sampai dengan 500 juta rupiah (tidak termasuk tanah
dan bangunan tampat usaha) atau omzet 300 juta hingga 2,5
miliar rupiah, dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
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4)
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atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih 500 juta sampai 10 miliar rupiah (tidak termasuk tanah
dan bangunan tampat usaha) atau hasil penjualan tahunan
lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar
rupiah. Pada kenyataannya, terbukanya arus perdagangan
internasional dan kemajuan teknologi kini membuat definisi
tersebut sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian.
Tidak sedikit usaha mikro dan usaha kecil yang secara berkala
melakukan ekspor. Kepemilikan asset dan omzet pun semakin
berkembang seiring dengan penggunaan teknologi yang
memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan
transaksi. Kondisi perekonomian yang terus berkembang ini
menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan definisi atau
kriteria UMKM yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga,
termasuk Perbankan dalam menyalurkan kredit, yang tidak
selalu mengacu pada definisi undang-undang tersebut.
Redefinisi terhadap kriteria usahamikro,kecil, dan
menengah dirasa diperlukan untuk mengikuti dinamika
perkembangan yang ada.Tindakan redefinisi atau penyesuaian
kriteria UMKMdiharapkan agar lembaga keuangan dapat
menyalurkan kredit kepada UMKM secara lebih luas, tidak
selalu mengacu pada definisi berdasarkan undang-undang
tersebut. Selain itu, upaya pengembangan UMKM yang
dilakukan oleh para pemangku kebijakan dapat lebih tepat
sasaran dan efektif.Dalam Undang-Undang UMKM pasal 6 ayat
(4) sudah diatur kebutuhan untuk perubahan kriteria nilai
nominal sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan
Peraturan Presiden. Usulan penambahan pasal membuka
kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi
kriteria tersebut melalui Peraturan Presiden atau perangkat lain
menjadi tidak diperlukan.
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Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan terkait:
1) Dalam Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa tujuan
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah
untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang
seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sedangkan
penjelasan Pasal ini disebutkan “Cukup Jelas”. Sebaiknya
agar tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir maka
definisi mengenai struktur perekonomian nasional yang
seimbang, berkembang dan berkeadilan didetailkan dalam
bagian Penjelasan. Hal ini berguna juga agar menjadi
parameter/tolok ukur dalam memahami mengenai
perekonomian nasional agar tidak terjadi perdebatan atau
mispersepsi di masyarakat dan juga agar jelas
keberpihakan Undang-Undang ini untuk memajukan
sektor UMKM (karena bersifat norma maka rumusanya
harus
bersifat
konkret,
untuk
memudahkan
implementasi).
2) Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia
dan praktek yang terjadi, kriteria usaha mikro, kecil dan
menengah tersebut sudah kurang sesuai dengan kondisi
perekonomian. Oleh karena itu kriteria UMKM dimaksud
perlu disesuaikan. Dengan adanya penyesuaian kriteria
UMKM, diharapkan perbankan dapat menyalurkan kredit
kepada UMKM secara lebih luas. Selain itu, upaya
pengembangan UMKM yang dilakukan oleh para
pemangku kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,
utuk itu direkomendasikan penyesuaian terhadap kriteria
UMKM, rekomendasi ini berdasarkan kajian yang dilatar
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belakangi oleh kondisi pererkonomian yang terus
berkembang sehingga kriteria UMKM sebagaimana UU
tersebut dipandang sudah tidak sesuai. Kondisi tersebut
menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan definisi
atau
kriteria
UMKM
yang
digunakan
oleh
Kementerian/Lembaga, termaksud perbankan dalam
menyalurkan kredit, yang tidak selalu mengacu pada
definisi berdasarkan UU tersebut. Kajian evaluasi kriteria
UMKM berdasarkan UU dilakukan 3 pendekatan yaitu:
- Penyesuaian nilai nominal aset dan omzet UMKM
dengan mempertimbangkan faktor inflasi, mengingat
perkembangan inflasi, mengingat perkembangan
inflasi setiap tahun akan berdampak terhadap
kenaikan nilai aset dan omzet UMKM pada saat UU
dibuat dengan nilai saat ini.
- Penetapan nilai nominal aset dan omzet UMKM
dengan mempertimbangkan kebijakan perbankan
dalam menetapkan plafon kredit UMKM yang
bervariasi tergantung skala usaha bank dan kebijakan
internal bank. Adapun kriteria UMKM berdasarkan
UU UMKM digunakan sebagai dasar pelaporan kredit
UMKM kepada Bank Indonesia.
- Penetapan nilai nominal aset dan omzet UMKM
dilakukan melalui pendekatan hasil survei kepada
responden UMKM, dengan menggunakan rata-rata
kenaikan aset dan omzet per tahun untuk setiap skala
usaha dengan asumsi jangka waktu kenaikan sejak
2008 (tahun terbitnya UU UMKM), hingga saat survei
dilakukan (2017).
Terkait SDM UMKM, masih banyak kendala untuk naik
kelas antara lain karena masih terbatasnya kualitas SDM
UMKM, kurangnya daya saing, dan rendahnya

3)
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produktivitas UMKM. Kondisi tersebut antara lain
disebabkan kurangnya pelatihan formal kepada tenaga
kerja. Untuk mendorong penguatan kapasitas dan
pengembangan SDM UMKM Indonesia, perlu dilakukan
perluasan pendidikan vokasi serta memasukkan kurikulum
pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan
mulai dari tingkat dasar. Meningkatnya kapasitas
wirausaha UMKM melalui penguatan pendidikan dan
pelatihan akan mendorong produktivitas wirausaha
UMKM sehingga lebih berdaya saing dan naik kelas serta
dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian nasional
(sebagai gambaran, produktivitas tenaga kerja di Indonesia
untuk UMKM sebesar Rp. 13,3 Juta. Jumlah ini masih jauh
tertinggal dibandingkan usaha besar, yaitu sebesar Rp.
334,8 juta).
Terkait pembiayaan, UMKM masih memiliki keterbatasan
akses terhadap pembiayaan terutama disebabkan oleh
kendala agunan sebagai jaminan kredit serta suku bunga
kredit yang ditetapkan oleh bank dianggap terlalu tinggi.
Selain itu, kebutuhan pembiayaan UMKM berdasarkan
skala ekonominya (khususnya skala mikro) tidak selalu
dapat terlayani oleh produk kredit perbankan yang ada,
sehingga diperlukan intervensi pada aspek pembiayaan
untuk UMKM. Oleh karena itu dalam rangka menguatkan
komitmen
Bank
Umum
dalam
menyalurkan
kredit/pembiayaan kepada UMKM, maka perlu adanya
komitmen seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah,
agar kewajiban pembiayaan tersebut dipenuhi oleh
perbankan, antara lain melalui pengaturan pada UndangUndang. Lebih lanjut Data penyaluran kredit UMKM
selama 7 tahun terakhir (periode 2010 s.d. 2017)
menunjukkan pangsa kredit UMKM terhadap total kredit
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perbankan yang cenderung stagnan pada kisaran 19-20%.
Sementara itu, sumbangan kredit UMKM terhadap PDB
Indonesia masih relatif kecil sebesar 7,2%. Dalam rangka
mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM,
BI telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan seluruh
bank umum untuk mengalokasikan minimum 20% dari
total kreditnya kepada UMKM yaitu PBI No.
14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau
Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam
Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebagaimana
telah diubah
dengan PBI No.
17/12/PBI/2015. Namun sampai dengan triwulan I-2018
masih terdapat bank yang belum memenuhi ketentuan
tersebut. Pada prinsipnya memang perlu ditinjau relevansi
dengan situasi kondisi ekonomi saat ini. Tetapi yang harus
menjadi perhatian adalah bagaimana angka standar yang
ada bisa berlaku hingga jangka panjang missal berlaku
hingga 25 tahun sehingga memudahkan juga kebijakankebijakan lain yang menggunakan basis kriteria
berdasarkan UU UMKM. Dalam UU UMKM pasal 6 ayat (4)
sudah diatur kebutuhan untuk perubahan kriteria nilai
nominal sesuai dengan perkembangan perekonomian
dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu usulan
penambahan pasal yang membuka kemungkinan bagi
pemerintah untuk melakukan evaluasi kriteria tersebut
melalui PP atau perangkat lain menjadi tidak diperlukan.
Usulan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM, khususnya terkait kriteria UMKM dalam
rangka penyusunan data base UMKM Nasional sebagai
rujukan
penyusunan
kebijakan,
program
dan
anggaran.Usulan perubahan ayat (1) menjadi: kriteria
UMKM minimal ditentukan oleh kekayaan bersih, hasil

5)
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penjualan tahunan, atau jumlah tenaga kerja sesuai
dengan kriteria setiap sektor usaha.
Diperlukan kebijakan/program pemberdayaan yang
terintegrasi antara Kementerian/Lembaga terkait atas
dasar database UMKM nasional dengan kriteria yang
disepakati secara nasional.
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11. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Pembiayaan micro (microfinance) sejak secara formal di
undangkan pada tahun 2013 telah mengalami pertumbuhan
yang cukup pesat. Pembiayaan mikro yang acapkali dilakukan
melalui transaksi sederhana saat ini telah mendapatkan
jaminan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013.
Sebagai sebuah institusi yang hadir di dalam memenuhi
kebutuhan pendanaan mikro berdasarkan Undang-Undang
Lembaga Keuangan Mikro maka Lembaga Keuangan Mikro
selain memiliki orientasi profit, namun juga memiliki orientasi
sosial, yang kegiatannya lebih bersifat community development
tanpa menghilangkan perannya sebagai sebuah lembaga
keuangan, sehingga dengan hadirnya lembaga tersebut
diharapkan pendanaan pada sektor usaha mikro dan kecil dapat
terbantu tanpa harus terjerat dengan berbagai aturan yang
ketat seperti layaknya yang terdapat pada sektor perbankan.
Pembiayaan mikro sendiri merupakan pendanaan baik
penyaluran (dapat berupa pinjaman atau permodalan) maupun
penghimpunan dana dalam skala mikro melalui suatu prosedur
yang sederhana, namun tetap memberikan perlindungan
hukum bagi para pihak, hal ini ditunjukan dengan berbagai
aturan formal yang telah diterbitkan natara lain:
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku
Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas
Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK
Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Mikro.
- POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha
dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan
Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Keuangan Mikro.
Dari aturan di atas terdapat pengaturan prinsip yang harus
dipenuhi oleh LKM yaitu LKM hanya boleh dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia, Badan usaha milik desa/kelurahan;
Pemerintah daerah kabupaten/kota; atau Koperasi, dan LKM
dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh
warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau
seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha
asing.
Terhadap pembiayaan mikro sendiri di Indonesia terdapat
tiga institusi yang terlibat yakni, institusi Bank, Koperasi, serta
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non Bank/non Koperasi. Jika di lihat dari data yang di publish
oleh Otoritas Jasa Keuangan maka komposisi Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Indonesia sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Pelaku LKM
Table 1. MFIs Number of Entities
Kuartal II
Quarter II
2019

Kuartal III
Quarter III
2019

Items

112

122

-

Conventional

Koperasi

89

96

PT

23

26

Syariah

65

71

Koperasi

64

70

PT

1
177

Limited Company

-

Sharia

Cooperative

1

Limited Company

193

EV

Total

Cooperative

H

Konvensional

BP

Keterangan

N

Kuartal I
Quarter I
2019

-

Total

PU

SA
N

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa LKM memiliki
perkembangan yang cukup baik yang di dalam kuartal ke 2
tahun 2019 menunjukan terdapat 193 lembaga keuangan yang
secara resmi terdaftar sebagai badan usaha yang merupakan
LKM. Namun dari jumlah di atas pengembangan LKM tidak
tersebar secara merata di wilayah Indonesia sebagai tergambar
dalam matrik berikut:
Kuartal I
Quarter I
2019

Kuartal II
Quarter II
2019

Aceh

1

2

Banten

7

7

Bengkulu

3

3

D.I. Yogyakarta

5

4

Jambi

1

1

Jawa Barat

22

25

Keterangan
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Jawa Tengah

94

101

Jawa Timur

16

19

Kalimantan Tengah

1

1

Kalimantan Timur

1

1

Lampung

8

9

Maluku

1

1

Nusa Tenggara Barat

2

3

Papua

1

1

Riau

2

2

Sulawesi Barat

1

Sulawesi Selatan

1

N

Sumatera Barat

7

Sumatera Utara

3

BP

H

1

Total

177

1
8
3

193
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Dari tabel tersebut wilayah Jawa Tengah memiliki
pertumbuhan LKM yang cukup baik, padahal jika dilihat dari
relasi antara tumbuhnya LKM dengan kebutuhan pendanaan
akan berjalan ekuivalen, yang berarti pergerakan sektor usaha
mikro dan kecil telah tumbuh di daerah tersebut.
Dari perkembangan di atas, beberapa persoalan ke depan
yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
1) Munculnya beragam LKM dalam bentuk yang berbedabeda, sehingga sering ditemukan pembiayaan mikro yang
tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan LKM
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) Sulitnya pengkategorian lembaga keuangan mikro dengan
jenis layanan yang disediakan, sehingga sulit di dalam
melakukan pemetaan dan pengelompokan serta
pengawasan terhadap beberapa jenis LKM;
3) Sulitnya menerapakan strategi pengembangan yang tepat
bagi LKM sehingga keberlangsungan usaha dari sebuah
LKM seringkali menjadi kendala yang utama;
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Ketidakseragaman kebijakan pemerintah khususnya
terhadap bantuan langsung permodalan kepada usaha
mikro dan kecil, sehingga malah mengakibatkan
kontraproduktif terhadap pengembangan dari LKM itu
sendiri;
Pengumuman batas maksimum suku bunga kepada
masyarakat sangatlah diperlukan. Namun dalam
pelaksanaannya,
ternyata
ini
seringkali
tidak
dipublikasikan. LKM ini jumlahnya sangat banyak dan
tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, OJK yang
mendapatkan kewenangan mengawasi LKM hanya ada di
Ibukota Provinsi atau kota tertentu. Sulit untuk melakukan
pengawasan. Bisa saja pada saat sidak pada saat itu pula
dipasang pengumuman suku bunga oleh LKM. Setelah
sidak pengumuman suku bunga tersebut dipindahkan.
Oleh karena itu, untuk menjamin hak masyarakat
mendapatkan informasi suku bunga perlu diatur lebih
lanjut koordinasinya dengan pemerintah daerah dan
Kementerian Teknis;
Sanksi pidana dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU
LKM ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap
masyarakat atas berbagai praktek yang merugikan
masyarakat, seperti praktik rentenir atau pengenaan
bunga sangat tinggi atas pinjaman, arisan berantai, dan
penipuan berkedok investasi yang berpotensi dilakukan
oleh LKM yang tidak bertanggungjawab;

b.
1)

Arah Pembangunan Hukum
Perlunya pembinaan LKM secara aktif, tidak hanya yang
telah terdaftar, namun juga terhadap LKM yang belum
terdaftar, karena sifat dari LKM sendiri yang tumbuh dari
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kebutuhan masyarakat setempat dan tidak dalam skala
besar, dan kadang LKM dalam suatu daerah ditemukan
dalam bentuk yang beraneka ragam, oleh sebab itu,
penting untuk melakukan mapping, pendataan,
pemantauan dan pengawasan terhadap LKM baik yang
telah terdaftar maupun belum terdaftar dalam rangka
pengembangan sektor LKM serta memberikan
perlindungan bagi masyarakat;
Menambahkan pengaturan terkait dengan definisi
‘permodalan” sebagaimana yang disbutkan dalam Pasal 4,
7 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro;
Terhadap badan usaha Koperasi yang melaksanakan
kegiatan LKM maka wajib untuk mendaftarkan diri pada
OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
tidak boleh berlindung hanya mengacu pada UU
Perkoperasian;
Cakupan LKM tidak hanya didasarkan pada cakupan
wilayah saja tetapi juga perlu memasukan batasan
peminjaman atau pembiayaan yang dapat diberikan
kepada usaha mikro dan kecil, sehingga perlu
menambahkan pengaturan di Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
Melakukan Sinkronisasi/harmonisasi Pasal 24 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro dengan Pasal 2 PP 89 Tahun 2014 tentang Suku
Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas
Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Dalam
Pasal 24 UU No.1 tahun 2013 tentang LKM perlu
disebutkan sanksi tegas jika LKM tidak mempublikasikan
batas maksimum suku bunga kepada masyarakat;

5)
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Memperbaharui kembali pengaturan sanksi yang terdapat
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro agar lebih memberikan
perlindungan kepada masyarakat dengan menambahkan
ketentuan kompensasi ataupun restitusi;
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12. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Bagi Lembaga
Keuangan Mikro
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Di dalam menggerakan sektor usaha mikro dan kecil di
tengah masyarakat acapkali dibenturkan dengan kemudahan
mendapatkan akses permodalan. Bagi usaha mikro dan kecil
tentu yang diharapkan adalah adanya kemudahan
mendapatkan permodalan tanpa harus dibebani dengan
berbagai macam prosedur serta jaminan yang memberatkan,
sehingga disinilah letak pentingnya keberadaan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) sebagai suatu solusi pembiayaan yang
memang secara karakteristik berbeda dengan pembiayaan
komersil seperti yang diberikan oleh Perbankan.
Namun LKM sendiri memiliki kegiatan yang tidak hanya
menyalurkan dana semata, tetapi termasuk juga menghimpun
dana dari masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk
memberikan perlindungan bagi masyarakat yang telah
menempatkan dananya pada LKM yang ada, sehingga
masyarakat tidak dirugikan manakala terdapat penggelapan
yang dilakukan oleh LKM, dan yang menjadi masalah saat ini
adalah berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan
bahwa, dari total 637.838 LKM di Indonesia sebanyak 19.334
yang belum berbadan hukum, hal ini tentu akan membawa
konsekuensi dan implikasi hukum yang berbeda bagi
masyarakat yang menempatkan dananya pada LKM yang tidak
berbadan hukum.
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 284

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Pada saat keberadaan lembaga keuangan miko diharapkan
akan memberikan stimulus bagi kelancaran usaha mikro, kecil
maupun menengah, namun hal ini dibenturkan dengan
kepercayaan masyarakat terhadap LKM itu sendiri. Hal
mendasar yang menjadi persoalan adalah jaminan
perlindungan apa yang diperoleh oleh masyarakat yang telah
menempatkan dananya pada LKM, pertanyaan tersebut tentu
tidak akan di dapati pada sektor Perbankan, karena nasabah
Bank akan mendapatkan jaminan dari lembaga yang dinamakan
dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lantas bagimana
dengan LKM apakah memiliki lembaga penjamin yang serupa
dengan Bank. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) disebutkan
secara jelas bahwa: (1) Untuk menjamin simpanan masyarakat
pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat
membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Dan pada ayat
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah
Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin
simpanan LKM.
Kebutuhan akan hadirnya LPS sejalan dengan upaya
Pemerintah mengembangkan LKM di daerah-daerah. Lembaga
Penjamin Simpanan akan berfungsi sebagai penjamin simpanan
nasabah dan berperan pada kestabilan sistem keuangan yang
dimiliki oleh LKM. Jika LKM mempunyai LPS sendiri maka kinerja
lembaga keuangan mikro bisa ditingkatkan sehingga laju
pelayanan dari LKM bisa mendorong keaktifan para pengusaha
mikro dan kecil. Oleh sebab itu, peran pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serikat pengusaha sangat dibutuhkan
dapat implementasi pengadaan LPS, karena dalam Undangundang yang ada, LPS di bentuk dari inisiatif para pemangku
kepentingan.
Di samping itu stategi manajemen yang tepat dan
pengalokasian serta penjaminan yang sesuai dengan melalukan
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pengkategorian terhadap LKM yang ada akan bisa memperkuat
kinerja Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri, sehingga
dengan adanya lembaga penjamin simpanan khusus untuk
lembaga keuangan merupakan jalan atau inisiatif untuk
mendorong LKM untuk segera mengajukan ijin badan hukum.
Dari beberapa latar belakang di atas terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi di dalam pendirian LPS sebagai
lembaga penjamin dari LKM yang antara lain:
1) Masih banyak LKM dan koperasi, tidak menggunakan
lembaga penjaminan sama sekali sehingga sering
ditemukan adanya pengelolaan yang tidak terstandar,
akibat lemahnya pengelolaan manajemen risiko, yang
tentu pada akhirnya akibat dari ketiadaan lembaga
penjaminan yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro,
maka banyak koperasi dan LKM bermasalah;
2) Rendahnya minat masyarakat yang akan menempatkan
dananya pada LKM akibat belum terdapatnya LPS bagi
LKM;
3) Banyak LKM yang masih belum berbadan hukum, namun
tetap menjalankan usahanya di tengah-tengah
masyarakat;
4) Belum terdapat aturan lebih lanjut yang dapat
dipergunakan sebagai acuan di dalam membentuk LPS bagi
LKM.
b. Arah Pembanguan Hukum
9) Diperlukan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro yang secara khusus memberikan Jaminan bagi LKM,
sehingga pembentukan LPS ini tidak berada pada LPS yang
saat ini ada sebagai lembaga penjamin sektor perbankan.
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10) Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersamasama membentuk LPS di daerahnya masing-masing
sehingga mampu memberika kepercayaan bagi masyarakat
dalam menempatkan dananya pada LKM.
11) Menyusun pengaturan lebih lanjut terkait dengan
pembentukan LPS bagi LKM sehingga dapat dijadikan acuan
di dalam pembentukan LPS-LPS yang ada di setiap daerah.
12) Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat
manakala telah dibentuknya LPS bagi LKM, sehingga
masyarakat tidak khawatir dan akan menumbuhkan
semangat untuk berpartisipasi di dalam pengembangan
LKM.
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13. Hubungan Kerja dalam Peraturan Ketenagakerjaan
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan
pekerjaan hal ini termaktub dalam UUD NRI Tahun Pasal 28D
ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam
hubungan kerja”. Hubungan kerja disinggung dalam frasa
ketentuan pasal 28D ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang
kemudian diatur dalam Bab IX Hubungan Kerja di UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan
hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh. Definisi hubungan kerja ini
memiliki kerancuan dikarenakan hubungan kerja hanya
mengakui perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Seperti diketahui, banyak hubungan kerja yang tercipta selain
dari pengusaha seperti contoh dibawah ini:

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 287

EV

BP

H

N

1) Orang perorangan dengan pekerja contohnya ibu rumah
tangga/keluarga yang perlu menggunakan jasa pembantu
rumah tangga/supir.
2) Orang perorangan dengan pemborong untuk melakukan
pekerjaan.
3) Lembaga/Pemerintah atau Universitas yang belum
berbadan hukum yang melakukan hubungan kerja dengan
tenaga honorer
Sebagian kecil contoh tersebut menjelaskan hubungan
kerja yang terjadi dewasa ini tidak hanya tercipta antara
pengusaha dengan pekerja/buruh akan tetapi dapat tercipta
antara orang/perorangan/K/L/badan dengan pekerja/buruh
dan
ketentuan
pasal
50
Undang-Undang
Ketenagakerjaanhanya mengakui hubungan kerja tercipta
antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya BAB IX
mengenai Definisi Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:
Perlunya perubahan definisi hubungan kerja dikarenakan
didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja
yang
diakui
hanya
antara
Pengusaha
dan
pekerja/buruh.Padahal ada perjanjian kerja yang terjadi antara
badan-badan lainnya/orang perorangan dengan pekerja/buruh,
dimana badan-badan/orang perorangan lainnya ini tidak
termasuk dalam kategori pengusaha didalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Sehingga rumusan hubungan kerja yang
sebelumnya ‘’Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh perlu di rubah
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menjadi’’Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Ketentuan ini
diperlukan untuk melindungi seluruh pekerja dalam rangka
hubungan kerja agar hak dan kewajiban para pekerja
terlindungi oleh undang-undang.
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14. Pengaturan Outsourcing Tenaga Kerja
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah lebih dari 22 kali
di uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antara
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membatalkan
beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan
sebagian lagi dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Oleh
karena itu terdapat banyak kekosongan hukum dalam UndangUndang Ketenagakerjaan, terutama mengenai outsourcing.
Ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat luas
dan terlalu kompleks. Dilihat dari segi substansi, ketentuan
mengenai outsourcing hanya diatur dalam 3 pasal pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut berada
dalam bab mengenai hubungan kerja. Pasal 64-66 UndangUndang Ketenagakerjaan memiliki pondasi yang terlalu sempit
yang
memuat
seluruh
aturan
outsourcing
yang
dibutuhkan.Transfer Of Undertaking Protection yang
diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-IX/2011 yang merupakan sebuah Norma baru dan
memilik materi muatan yang berbeda dengan ketentuan yang
ada dalam Pasal 64 - 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh
karena itu, tidak bisa dikelompokkan dalam pasal-pasal
tersebut. Pasal 64-66 diatur dalam bab tentang Hubungan Kerja
di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan Transfer of
Undertaking Protection (TUPE) mengatur tentang Jaminan
Kelangsungan Kerja. Merujuk pada Lampiran II Poin 69 UndangDokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 289

BP

H

N

Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur
“Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan
paragraph dilakukan atas dasar kesamaan materi”. Oleh karena
itu, aturan pelaksana mengenai Transfer Of Undertaking
Protection harus diatur dalam bab atau aturan terpisah dan
tersendiri (tidak dapat disatukan dalam bab hubungan
kerja).Outsourcing mengatur tentang hubungan antara ketiga
pelakunya, yakni: user, vendor, dan pekerja. Dimana masingmasing pihak tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya,
termasuk hak dan kewajiban. Hubungan ini cukup sulit sehingga
memerlukan pengaturan yang rinci dan jelas dengan disertai
adanya aturan mengenai sanksi demi tercapainya kepastian
hukum dan keadilan bagi para pihak.
Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai
outsourcing adalah sebagai berikut:
13) Ketentuan mengenai outsourcing perlu lebih diperjelas dan
harus mengatur secara rinci hak, kewajiban, pengawasan
serta sanksi bagi para pihak agar tercipta keadilan,
perlindungan dan kepastian hukum dan bagi para pihak.
14) Ketentuan mengenai Transfer of Undertaking Protection
diatur dalam bab tersendiri yang mengatur tentang
jaminan kelangsungan kerja.
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15. Pengaturan Pekerjaan Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Dalam Pasal 56 ayat (2) mengatur bahwa Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu dapat dilakukan berdasarkan: a. Jangka waktu,
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artinya jangka waktu sudah ditentukan di awal perjanjian.
Misal: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan tukang batu dari
1 Januari 2017 – 31 Desember 2017. Atau b. Selesainya suatu
pekerjaan tertentu, artinya jangka waktu belum dapat
ditentukan di awal karena selesainya pekerjaan ditentukan oleh
keadaan dan situasi yang mempengaruhi pekerjaan tersebut.
Misal: Musim Panen, Musim Tanam. Namun aturan Pasal 59
ayat (1) tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) yang
mensyaratkan keduanya yaitu: a. Jangka waktu dan b.
selesainya suatu pekerjaan.
Pasal 59 ayat (1) dan (4) mengatur Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dapat dilakukan paling lama 2 tahun + perpanjangan 1
tahun untuk pekerjaan:Sekali selesai/sementara; Paling lama 3
tahun; Musiman; atau Produk baru.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa Pasal 59 ayat (1) dan (4)
mencampuradukan kedua jenis Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2). Jenis
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan “Selesainya
Pekerjaan” seperti musiman atau produk baru tidak dapat
ditentukan di awal perjanjian “kapan pekerjaan tersebut akan
selesai”. Penentuan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dalam Pasal 59 ayat (4) menyebabkan kerancuan
terhadap jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan
“selesainya jangka waktu”. Sehingga seolah-olah Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu hanya didasarkan pada “Jangka waktu”.
Ketentuan pasal 59 ayat 7 Undang-Undang
Ketenagakerjaan
memberikan
perlindungan
bagi
pekerja/buruh dikarenakan perjanjian kerja waktu tertentu
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi pekerjaan waktu tidak tertentu. Permasalahan muncul
apabila ketentuan yang tidak dipenuhi tersebut berlaku kepada
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tenaga kerja asing dikarenakan seperti yang diketahui tenaga
kerja asing di Indonesia dipekerjakan hanya dalam waktu
tertentu.
Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan
terkait
dengan
Undang-Undang
Ketenagakerjaan khususnya Pekerjaan Waktu Tertentu adalah
sebagai berikut:
15) Agar ketentuan pasal 59 ayat 1 perlu dirubah dan
diselaraskan dengan ketentuan 56 ayat (2) yang mengatur
bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilakukan
berdasarkan:a.Jangka waktu dan b. selesainya suatu
pekerjaan.
16) Ketentuan Pasal 59 ayat 7 perlu penegasan tidak berlaku
bagi tenaga kerja asing dikarenakan dalam ketentuan pasal
42 ayat 4 berbunyi “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan
di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk
jabatantertentu dan waktu tertentu” hal ini untuk
menghindari tenaga kerja asing dapat menjadi pekerja
waktu tidak tertentu terkait ketentuan pasal 59 ayat 7.
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16. Perpajakan terhadap e-Commerce
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Platform Marketplace serta Media sosial yang
memfasilitasi ecommerce saat ini belum memiliki pengaturan
mengenai perpajakan. Tahun 2018 Kementerian keuangan
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun
2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di dalamnya diatur
tentang kewajian para pedagang (seller) yang telah berstatus
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Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau beromzet Rp 4,8 miliar
setahun untuk memungut dan menyetorkan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dari pembeli (buyer). Selain
itu terdapat kewajiban membuat faktur pajak sebagai bukti
pungutan PPN 10 persen kepada pembeli. Untuk pedagang
yang belum berstatus PKP, tidak diwajibkan memungut PPN
dari pembeli. Namun diwajibkan menyetor Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka
kepada penyedia platform marketplace, seperti halnya
Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Melalui kewajiban
penyerahan NPWP dan NIK ini, pemerintah berharap akan
terjadi perluasan basis wajib pajak.
Tujuan lahirnya PMK 210 yaitu untuk menciptakan rasa
keadilan atau level playing field yang sama antara pelaku usaha
konvensional maupun pelaku usaha e-commerce sekaligus
untuk melindungi masyarakat. Namun PMK 210 Tahun 2018 ini
dibatalkan sebab lahirnya PMK ini dinilai pelaku bisnis online
akan menekan pelaku usaha khususnya kelompok Usaha
UMKM. Selain itu berdampak kepada bergesernya pola pelaku
usaha yang semula berjualan di Marketplace pindah ke Media
Sosial. Padahal saat ini Pemerintah berupaya menggiring
pelaku usaha agar berjualan di Marketplace agar konsumen
terlindungi karena ada pola penjaminan berupa rekening
bersama yang mana konsep ini belum dikenal di Media Sosial.
Selain itu penerapan pajak untuk penjualan online di PMK
nomor 210 juga dianggap belum ada rincian yang konkrit
mengenai pengenaannya.
b.

Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan data dari idea-Indonesia E-Commerce
Association tahun 2017, pangsa penggunaan 3 (tiga) platform
belanja online tahun 2017 terbanyak yaitu Facebook (43%),
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Marketplace (16%), Facebook dan Instagram (11%). Sementara
Transaksi ecommerce masih didominasi oleh Facebook (80%)
dan hanya 16% porsi untuk platform marketplace. Berdasarkan
data tersebut ada catatan persoalan yang akan muncul jika
aturan ini dipaksa berlaku sebab sebagian besar transaksi
ecommerce bukan marketplace melainkan media social.
Maka itu diperlukan sosialisasi yang intensif dari Pembuat
kebijakan kepada seluruh pelaku usaha agar tidak terjadi
perbedaan perspektif pelaku usaha dengan pemerintah.
Diperlukan kehati-hatian dan waktu yang cukup untuk
melakukan kajian secara lebih mendalam sembari menyiapkan
sistem/model regulasi perpajakan yang tepat dan sesuai bagi
semua platform e-commerce seperti pengaturan mengenai
rincian konkrit pengenaan pajaknya yang belum diatur PMK
210/2018.
Bagi platform Media Sosial Pemerintah dapat memaksa
pengalihan transaksi perdagangannya ke Marketplace dalam
sebuah peraturan. Untuk menunjang hal ini tentunya
diperlukan data transaksi yang valid untuk menilai jumlah
transaksi riil. Hanya ada sedikit marketplace yang datanya
terkoneksi machine to machine (3 marketplace).

PU

17. Kepastian Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pemungutan
pajak guna mendukung penerimaan negara melalui Ditjen
Pajak(DJP) Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan
Penagihan Pajak. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajaknya. Penanggung pajak adalah orang
atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.
Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam UU No. 19
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Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa(UU PPSP). Penagihan Pajak ada jenis Penagihan Pasif,
dengan penjabaran pada penagihan pajak pasif, DJP hanya
menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih
besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan
kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam
waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis,
wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan
melakukan penagihan aktif. Penagihan Aktif merupakan
kelanjutan dari penagihan pasif, dalam penagihan aktif, fiskus
bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan
lelang.
Ada juga jenis Penagihan seketika dan sekaligus
merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau
juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak meliputi seluruh utang pajak
dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak dengan
tujuan mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih.
Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak
belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga
tanggal jatuh tempo.
Kenyataan di lapangan, pelaksanaan penagihan pajak
dilakukan oleh 2 lembaga berbeda berdasarkan 2 ketentuan UU
yang berbeda pula, yaitu: pertama, Penagihan pajak yang
diilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak (penagihan pajak
oleh lembaga eksekutif), yaitu sebagaimana diatur dalam UU
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak menurut
UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan melalui
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penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Sita, Lelang, pembekuan
Rekening Wajib Pajak di lembaga perbankan hingga
penyanderaan; dan kedua, penagihan pajak yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Pajak (penagihan pajak oleh lembaga
yudikatif), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU
Pengadilan Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan
Pajak menyatakan bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap
besarnya pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan
apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar
50 % (lima puluh persen) sehingga apabila pajak yang terutang
belum dibayar, Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk
mengajukan Banding, akibat adanya ketentuan ini, Pengadilan
Pajak dapat melakukan penagihan pajak terutang, apabila Wajib
Pajak tidak melunasi 50 % dari pajak terutang, maka Banding
Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga
Putusan Pengadilan Pajak atas Banding yang tidak melakukan
pembayaran adalah ‘tidak dapat diterima’.
Mencegah disharmoni pengaturan dalam 2 UU yang
keduanya mengatur mengenai penagihan pajak, dengan
pertimbangan bahwa penagihan pajak seharusnya hanya
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (sebagai lembaga
eksekutif), maka ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan
Pajak harus dihapuskan karena dapat diartikan Penagihan aktif
hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan jka ada
keputusan, itu bersifat final dan berkekuatan hukum tetap,
termasuk banding. Sedangkan Penjelasan
Umum UU
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa
pengajuan keberatan atas permohonan banding oleh Wajib
Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan
pajak. Penagihan aktif dapat dilakukan walaupun belum ada
keputusan final dan berkekuatan hukum tetap.
Perlu
konsistensi ataupun harmonisasi ketentuan dalam pasal ini
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Arah Pembangunan Hukum
Pencabutan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak
sehingga penagihan pajak hanya dilakukan oleh Direktur
Jenderal Pajak (sebagai lembaga eksekutif).
Pengaturan baru hasil sinkronisasi antara ketentuan Pasal
36 ayat(4) UU Pengadilan Pajak dengan Penjelasan Umum
UU PPSP, Pasal 41 ayat (2) UU PPSP dan Pasal 95 UU
Kepabeanan (berupa 1 pasal atau 1 ayat termuat dalam
Perubahan UU PPSP).
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mengenai pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila
jumlah terutang telah dibayar sebesar 50% sedangkan
ketentuan dalam Pasal 95 UU Kepabeanan menyatakan bahwa
orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur
Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat(2), keputusan Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat(2), Pasal 93A
ayat(4), Pasal 94 ayat(2) dapat mengajukan permohonan
banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan,
setelah pungutan yang terutang dilunasi. Pertimbangan lain,
ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyatakan
permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini bertujuan agar
hak-hak keuangan negara terlindungi sesuai dengan asas
rechtmatig atau presumption iustae causa, yaitu keputusan
TUN harus dianggap benar sehingga tidak menghalangi
pelaksanaan keputusan sampai dengan adanya pembatalan.

2)
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18. Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
a. Kondisi dan permasalah yang ada
Pengenaan tariff BPHTB dan PBB yang tidak sama
antardaerah. Pengenaan tariff BPHTB (maksimum 5%) dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (maksimum 0,3%) berbedabeda pada masing-masing daerah, ada yang 0% (Provinsi DKI
Jakarta), namun sebagian besar daerah menentukan tarif
makismum. Untuk mendukung EoDB, idealnya pusat dapat
memberikan penetapan tariff yang dapat meringankan pajak
dan retribusi daerah, namun merujuk pada UU PDRD, pusat
(dalam hal ini dalam hal ini ditjen pajak, sebagai Pembina dan
pengawas di sektor perpajakan) sudah tidak lagi berwenang
menentukan tariff BPHTB dan PBB. (Pasal 79 ayat (3), Pasal 80
ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) UU ttg PDRD);
Disharmoni kewenangan penetapan nilai tanah, harga
(nilai jual) tanah dan harga pasar tanah yang menjadi rujukan
tariff Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan NJOP.
Pasal 5 dan Pasal 6 UU ttg PBB mengatur pengenaan PBB
sebesar 0,5% dari NJOP, sedang Pasal 80 UU ttg PDRD sebesar
maksimal 0,3% dari NJOP.
Pada UU ttg PDRD Kewenangan penetapan NJOP
diserahkan kepada Kepala Daerah, sedangkan UU ttg PBB
kewenangan ada di Pusat dlm hal ini Menteri Keuangan. Hal ini
menyebabkan pemerintah pusat kehilangan control terhadap
tariff NJOP yang terus meningkat, efeknya harga tanah semkn
meningkat tak terkendali di beberapa kota besar, contohnya:
DKI.
UU ttg PDRD memberikan kewenangan penetapan tariff
BPHTB dan PBB kepada daerah melalui Perda, sedangkan UU
ttg PBB masih memberi kewenangan kepada pemerintah Pusat.
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Di dalam Perpres 20/2015 Jo. Permen ATR/Kepala BPN
8/2015 disebutkan bahwa BPN memilik fungsi untuk
mewujudkan informasi nilai tanah, nilai properti, nilai ekonomi
kawasan, serta nilai total aset pertanahan sebagai rujukan
nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besar
kemakmuran. Salah satu yang sudah diwujudkan adalah Zona
Nilai Tanah (ZNT). Zona Nilai Tanah adalah alat untuk menjadi
tolak ukur nilai tanah di suatu tempat ZNT. ZNT dapat
dimanfaatkan untuk: (1) penentuan tarif dalam pelayanan
pertanahan; (2) referensi masyarakat dalam transaksi; (3)
penentuan ganti rugi; (4) inventori nilai asset publik maupun
asset masyarakat; (5) monitoring nilai tanah dan pasar tanah;
dan (6) referensi penetapan NJOP untuk PBB. Namun ZNT ini
sifatnya tidak mengikat, hanya sebagai rujukan.
Karena nilai tanah yang menjadi rujukan tidak mengikat,
maka nilai tanah, nilai jual tanah dan harga pasar tanah tidak
terintegrasi, bahkan dapat mengalami perbedaan yang sangat
tajam.
Kondisi
ini
seringkali
dimanfaatkan
oleh
spekulan/makelar, dan dapat menghambat investasi.
Terdapat
ketidakharmonisan
pengaturan
dalam
menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Dalam Undang-Undang PDRD dasar pengenaan
BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan jika
NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, yang
digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya
perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP
PBB. Namun dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas
Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak, langsung
menyebutkan bahwa BPHTB dihitung dari NJOP tahun berjalan.
Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan bagi
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pemerintah daerah karena untuk transaksi atas tanah dan
bangunan yang nilainya lebih besar daripada NJOP tetap
dihitung pengenaan BPHTB-nya menggunakan NJOP (Pasal 87
UU PDRD)

3)

N

SA
N

PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
a. Permasalahan dan Kondisi yang ada
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di
Indonesia meliputi kegiatan konservasi ekosistem serta
konservasi jenis dan genetik yang meliputi kegiatan
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara lestari.
Pengaturan lebih lanjut kegiatan tersebut dituangkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerinta Nomor

PU

C.

EV

4)

H

2)

Arah Pembangunan Hukum:
Buatkan PP yang mengatur tentang BPHTB untuk menjadi
pedoman bagi Pemda dalam menentukan besaran BPHTB,
serta termasuk pemberian insentif terkait BPHTB.
Harmonisasi ketentuan mengenai nilai tanah, harga jual
dan harga pasar tanah.
Menetapkan bahwa ZNT sifatnya mengikat, bukan hanya
sebagai rujukan.
Pasal 85 ayat (2) UU PDRD direvisi agar pengenaan BPHTB
tidak dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali,
namun pengenaan BPHTB dapat tetap dikenakan untuk
peralihan hak.

BP

b.
1)
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68 tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1994 tentang Pebgusahaan Pariwisata Alam di Kawasan
Suaka Alam dan Kawan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa
Buru dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan hutan.
Berdasarkan fakta temuan di lapangan dan hasil kajian
yang telah dilakukan, ditemukan permasalahan bahwa
penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Hayati dan
Ekosistemnya belum berjalan efektif dalam melindungi
keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini antara lain terlihat
dari adanya berbagai permasalahan yang dijumpai di lapangan
antara lain:
1) Adanya praktik perdagangan satwa ilegal yang dilindungi.
Beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
tidak operasional dan tidak dapat diterapkan di lapangan
dan UU No. 5 Tahun 1990 juga belum mengatur untuk jenis
spesies yang tidak dilindungi sehingga menimbulkan
kekosongan hukum.
2) Sanksi terhadap pelaku pelanggaran masih terlalu ringan.
Ketentuan sanksi dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tidak
memberikan deterent effect yang salah satunya adalah
hukuman penjara.
3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tidak relevan dengan
perkembangan desentralisasi urusan pemerintahan saat
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 301

N

4)

ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah berjalan
selama hampir 30 tahun sehingga dirasakan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan zaman.
UU ini hanya membagi kelas perlindungan spesies menjadi
dua kategori dan belum diatur tentang genetik. UU ini
sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan sumber
daya genetik dan untuk mendapatkan pembagian
keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya
genetik.

Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya untuk memperbaiki permasalahan sebagai
berikut:
1) Menetapkan kawasan konservasi yang meliputi daratan
dan perairan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
melindungi ekosistem berikut jasanya, habitat dan
keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya.
2) Lakukan pengaturan pengelolaan sistem penyangga
kehidupan termasuk kawasan lindung, ekosistem esensial
dan jaminan ketersediaan air.
3) Menetapkan pengaturan tentang pemanfaatan sumber
daya genetik dan pembagian keuntungan.
4) Menetapkan pengaturan tentang peran serta masyarakat
dalam mengelola konservasi keanekaragaman hayati.
5) Menetapkan pengaturan tentang memberat sanksi kepada
pelaku pelanggaran untuk menimbulkan efek jera.
6) Menetapkan pengaturan tentang adanya pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7) Lakukan harmonisasi dengan undang-undang lain yang
terkait.
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2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a) Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif
stagnan, cenderung semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya. Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan, termasuk pemanasan global yang
semakin meningkat yang berdampak pada permasalahan
lingkungan hidup seperti kualitas air yang semakin buruk,
kualitas tutupan lahan secara absolut menurun, hingga
perubahan iklim. Juga permasalahan dalam pengendalian
pencemaran sampah domestik dan sampah plastik serta limbah
industri masih perlu ditingkatkan.
Pengaturan terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU PPLH) yang merupakan amanat dari Pasal 20, Pasal
21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945. Dalam sejarahnya, undang-undang tentang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia
telah mengalami tiga kali fase evolusi; pertama, UndangUndang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir dan sekaligus menjadi
isu paling strategis adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Keluarnya UU PPLH menggantikan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan
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lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang
serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah
pengelolaan lingkungan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga
memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka
pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan
ekonomi nasional karena persoalan lingkungan ke depan
semakin kompleks dan syarat dengan kepentingan investasi.
Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan semua
pihak, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat
pada umumnya. Dalam UUPPLH dijelaskan bahwa pengelolaan
dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 juga memasukkan landasan filosofi tentang
konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting
dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan
lingkungan ke depan semakin komplek dan syarat dengan
kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah
persoalan semua elemen bangsa, baik pemerintah, dunia
investasi maupun masyarakat pada umumnya.
Untuk mencapai tujuan UU PPLH sebagaimana diatur
dalam Pasal 3, maka UU PPLH menetapkan sejumlah instrumen
hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku
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Kerusakan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan,
Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundangundangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran
Berbasiskan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan
Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai
kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana
KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan
pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek
perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua
tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku
usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan
hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan
terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha
dan/atau kegiatan. Di samping instrumen pencegahan, juga
diatur instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan
pidana) beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan
sanksi pidana.
Namun pemberlakuan UU PPLH yang telah berlaku kurang
lebih 10 (sepuluh) tahun ini belum dapat menjawab
permasalahan lingkungan hidup yang masih terjadi hingga saat
ini, misalnya: polusi udara, air, dan tanah; perubahan iklim atau
pemanasan global; kelebihan populasi; penipisan ketersediaan
sumber daya alam; pembuangan limbah; kepunahan
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; kebakaran hutan
dan lahan (karhutla); fenomena pengasaman laut; penipisan
lapisan ozon; dan lain sebagainya.
Beberapa permasalahan yang krusial dalam pengaturan
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di antaranya
yaitu:
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17) Penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan yang
bersih dan sehat belum berjalan. Masih sering terjadinya
pencemaran yang dilakukan oleh para pihak perusahaan
atau industri dan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan
serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga
lingkungan yang bersih dan sehat yang menjadi indikator
bahwa penegakan hukum terhadap pengelolaan
lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan. Dengan
demikian secara implementasi efektifitas UU PPLH masih
rendah hal ini dikarenakan penegakan hukum terutama
dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan
pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan
lingkungan hidup dapat dikatakan masih jalan di tempat
walaupun dari aspek politik hukum secara substansial
isi/materi hukum lingkungan tersebut telah banyak terjadi
perubahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.
18) Sistem pembuktian yang harus dilakukan penggugat atau
aparat penegak hukum merupakan problema pembuktian
yang sulit dan pelik selama ini. Bab XIV yang mengatur
tentang Penyidikan dan Pembuktian. Selain Penyidik
Pejabat Polisi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu
di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang penyidik
sebagai dimaksud dalam hukum acara pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang antara lain: 1)
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2)
melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan
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pengelolaan lingkungan hidup; 3) meminta keterangan dan
bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 4) melakukan
pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan
hidup; 5) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana lingkungan hidup; 6) meminta bantuan ahli
dalam rangka tugas penyidikan; 7) menghentikan
penyidikan; dan 8) melakukan penggeledahan terhadap
badan, pakaian, ruangan atau tempat lain yang diduga
merupakan tempat dilakukannya tindak pidana atau
menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. Adapun
untuk pembuktian diatur dalam Pasal 96, alat bukti yang
sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas;
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,
keterangan terdakwa, alat bukti lain, termasuk alat bukti
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem
pembuktian ini masih menjadi tantangan bagi para penegak
hukum di lapangan. Karena aparat penegak hukum akan
mengalami kesulitan terutama dalam masalah
pembuktiannya yang berkaitan dengan hal-hal yang
bersifat sangat teknis untuk menentukan klasifikasi
ataupun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga
dikatakan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.
Kemudian juga adanya keterbatasan pengetahuan tentang
permasalahan, sarana, prasarana, dana maupun
pemahaman terhadap substansi hukum karena rata-rata
korban adalah orang-orang yang berpendidikan rendah dan
kondisi ekonominya lemah.

b.

Arah Pembangunan Hukum
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Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup untuk memperbaiki permasalahanpermasalahan terkait:
1) Pelaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk
melestarikan
dan
mengembangkan
kemampuan
lingkungan hidup harus serasi, selaras dan seimbang guna
menunjang
terlaksananya
pembangunan
yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Sehingga politik hukum lingkungan berdasarkan UU
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berjalan sesuai
tujuannya yaitu sumber daya alam yang ada dapat
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup dapat terjaga
dan lestari.
2) Perlunya penegakan hukum yang jelas bagi para
pelaku/perusak lingkungan hidup agar menimbulkan efek
jera dan di antara 3 sanksi pidana, perdata dan/atau
administrasi tidak adanya tumpang tindih. Penegakan
hukum sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian
dan menentukan kriteria baku tentang kerusakan
lingkungan.
3) Para PPNS diberikan pengetahuan dan pelatihan terkait
permasalahan, sarana, prasarana, dana maupun
pemahaman terhadap substansi hukum sehingga proses
penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik dan
benar untuk mewujudkan keadilan.

3. Efektivitas dan Potensi Disharmoni Pengaturan Kehutanan
a. Kondisi dan permasalahan yang ada

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 308

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi
negara Indonesia. Diperkirakan hampir lebih dari setengah
penduduk Indonesia menggantungkan hidup terhadap hutan.
Oleh karena itu, paradigma pengelolaan hutan yang
menekankan prinsip sustainable harus dipakai demi menjaga
kelestarian fungsi hutan. Fungsi hutan itu sendiri tidak hanya
fungsi ekologis, tetapi juga meliputi fungsi ekonomi, sosial dan
budaya.
Penguasaan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Hal
ini sesuai dengan amanat Konstitusi di Indonesia. Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD NRI 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Sebagai pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945,
maka dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 UUPA
menyebutkan bahwa:
(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UndangUndang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam
pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal
ini memberi wewenang untuk :
- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa tersebut;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;
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menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari
Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti
kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur
Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara dari
Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dicermati dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi pada kasus-kasus pengujian undangundang terkait dengan sumberdaya alam. Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara
Undang-Undang tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang
tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang tentang
Sumberdaya Air, menafsirkan mengenai “hak menguasai
negara (HMN)” bukan dalam makna memiliki, tetapi dalam
pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan
(beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan
pengurusan
(bertuursdaad),
melakukan
pengelolaan
(beheersdaad),
dan
melakukan
pengawasan
(toezichthoundendaad).
Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah memberikan
kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan
mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan
dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan
menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau
kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan
hukum mengenai kehutanan. Penguasaan hutan oleh Negara
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tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional386. Pemerintah
dimaksud meliputi pula pemerintah daerah dan pemerintah
masyarakat hukum adat387.
Dasar hukum penyelenggaran kehutanan di Indonesia
didasarkan pada Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Dalam implementasi
undang-undang tersebut, banyak terjadi permasalahan antara
lain:
(1) berkurangnya luas kawasan hutan/deforestrasi,
(2) alih fungsi kawasan hutan,
(3) perusakan hutan,
(4) kasus kebakaran hutan,
(5) perambahan hutan,
(6) konflik tenurial dan konflik sosial masyarakat di dalam dan
sekitar hutan termasuk masyarakat hukum adat.
(7) Sanksi pidana dalam UU Kehutanan masih terlalu sempit
belum melingkupi kejahatan korporasi
(8) Kurangnya koordinasi dalam penegakan hukum
(9) Belum ada rumusan pasal tentang perhitungan kerugian
secara ekologis.
UU tentang Kehutanan juga memiliki permasalahan
lainnya, seperti adanya disharmoninasi dengan undang-undang
lainnya seperti dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun

386
387

Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Darmansyah, Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Otonomi Daerah; evaluasi &
proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa‐Partenrship, Jakarta, 2003, hal. 193.
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Arah Pembangunan Hukum
Melakukam perbaikan beberapa rumusan pasal-pasal
dalam peraturan perundang-undangan agat tidak
menimbulkan multi tafsir
Melakukan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan lainnya seperti dengan UU Penataan Ruang.
Substansi UU Kehutanan terkait dengan penataan ruang.
Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan UU
tentang Kehutanan terletak pada kegiatan pengukuhan
kawasan hutan yang dilakukan dengan memerhatikan
rencana tata ruang wilayah. Pengukuhan kawasan hutan
merupakan dasar pelaksanaan kegiatan penatagunaan
kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan,
sampai dengan penyusunan rencana kehutanan. Kawasan
hutan lindung, suaka alam dan cagar budaya, taman hutan
raya, taman buru, kawasan peruntukan hutan produksi,
kawasan peruntukan hutan rakyat, merupakan bagian dari
klasifikasi penataan ruang berdasarkan fungsi utama
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2007 tentang pengelolaan WP3K, UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Minerba dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta
beberapa peraturan perundang-undanga dibawahnya.
Selain itu di dalam UU Kehutanan juga terdapat beberapa
pasal yang tidak jelas dalam rumusannya sehingga dapat
mengakibatkan multi tafsir serta adanya beberapa Putusan
Mahkamah Konstitusi yang perlu disesuaikan dengan
keberlakuan UU tentang Kehutanan.
Temuan permasalahan dalam UU Kehutanan ini dinilai
sangat krusial, karena mencakup persoalan pada dimensi
potensi disharmoni, dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan , serta dimensi kejelasan rumusan
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kawasan yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan
budidaya, sebagaimana dijelaskan Pasal 5 ayat (2) UU
tentang Penataan Ruang.
Menetapkan pengaturan tentang peran serta masyarakat.
Peran serta masyarakat tersebut memiliki dua sisi penting,
baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi
pemerintah, peran serta masyarakat dapat membentuk
tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan
sistem pengelolaan hutan secara adil. Bagi masyarakat
sendiri, peran sertanya diharapkan mampu menumbuhkan
rasa kepedulian atas fungsi-fungsi hutan, sehingga mampu
membentuk pola tanggung jawab untuk menjaga dan
mengamankan hutan yang selama ini terabaikan 388. Ada
beberapa alasan kuat pentingnya masyarakat adat dalam
pengelolaan hutan yaitu masyarakat adat memiliki
motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling
bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak
lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka;
masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana
memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang
ada di dalam habitat mereka; masyarakat adat memiliki
hukum adat untuk ditegakkan; masyarakat adat memiliki
kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis
antara mereka dengan ekosistem hutannya; sebagian dari
masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan
kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitaskomunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan
dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar;
masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan

388

Raml an, "Transformasi Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio 1992 terhadap Pengaturan Pengelolaan
Hutan Di Indonesia", Tesis, Perpustakaan Unpad Bandung, 2002, him. 27
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negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak
tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18
UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan
sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I
Ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai
instrumen internasional389.
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4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
a. Kondisi dan permasalahan yang ada
Dasar Hukum pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU
P3H).
UU ini lahir karena peraturan perundang-undangan yang
ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan
hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Sementara itu,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus
dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta
untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan
kehidupan generasi yang akan datang.
Arah pengaturan dari UU Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan adalah: a) menjamin kepastian hukum dan
memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b)
menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan
tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta
ekosistem sekitarnya; c) mengoptimalkan pengelolaan dan
pemanfaatan
hasil
hutan
dengan
memperhatikan
keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat

389

Abdon nababan. 2008. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum adat. Makalah.
disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra
Siemenpuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.
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sejahtera; dan d) meningkatnya kemampuan dan koordinasi
aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam
menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Pembentukan UU ini selain memiliki aspek represif juga 5
mempertimbangkan aspek restoratif yang bertujuan untuk: (a)
memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi
aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan
perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi
pelakunya; (b) meningkatkan kemampuan dan koordinasi
aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya
pemberantasan perusakan hutan; (c) meningkatkan peran
masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai
bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan
hutan; (d) mengembangkan kerja sama internasional dalam
rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral,
regional, ataupun multilateral; dan (e) menjamin keberadaan
hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian
dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna
mewujudkan masyarakat sejahtera.
UU P3H ini memiliki nafas yang sama dengan UU Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 19 Tahun 2004). UUP3H ini mencabut
sebagian Pasal 50 dan sebagian Pasal 78 mengenai ketentuan
pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dalam rangka simplifikasi regulasi, mengingat kedua UU ini
memilki objek dan politik hukum yang sama, sebaiknya materi
muatan UUP3H kembali diintegrasikan menjadi bagian dari UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal-hal yang bersifat
teknis dapat diturunkan dalam bentuk PP atau Perpres.
Sedangkan pengaturan pokok serta sanksi pidana mengenai
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pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat
diintegrasikan ke dalam satu UU Kehutanan secara utuh.
Dalam implementasi di lapangan undang-undang ini telah
berpotensi disharmoni dengan beberapa perundang-undangan
lainnya dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004
jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
Jika dilihat dari efketivitasnya, UUP3H masih terdapat
beberapa kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur
hukum maupun budaya hukummya, yaitu:
1) Substansi hukum
- Masih perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai
penyidikan lanjutan dalam Pasal 39 UU 18/2013
tentang P3H. - Tidak diaturnya PPNS mana yang diberi
wewenang khusus, 73 syarat dan tata cara
pengangkatannya dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU
18/2013 tentang P3H.
- Ketentuan pidana pokok korporasi yang diatur dalam
Pasal 82 s/d Pasal 103 UU 18/2013 tentang P3H berupa
pidana penjara dan denda saling saling bertentangan
dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap
korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (5)
yaitu berupa pidana denda. Pidana penjara tidak dapat
diterapkan terhadap korporasi namun terhadap
pengurus korporasi yang merupakan manusia orang
perseorangan tetap dapat dijatuhkan pidana penjara.
- Ketentuan mengenai sanksi pidana penjara terhadap
korporasi dalam UU 18/2013 tentang P3H tidak akan
bisa diterapkan, selain itu, ketentuan tentang peradilan
khusus termasuk pengangkatan hakim ad hoc tidak
memiliki dasar hukum. - Mengenai ketentuan tentang
penyidikan lanjutan oleh penuntut umum masih belum
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jelas dan perlu pengaturan lebih lanjut dalam UU
18/2013 tentang P3H.
- Ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan
perbuatan dengan sengaja dan dengan kealpaan sama
beratnya. Pasal 83 ayat (3) UU 18/2013 tentang P3H
yaitu dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c (kesengajaan) dan ayat (2) huruf c
(kealpaan) dilakukan orang perseorangan yang
bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan
hutan pelaku dipidana penjara minimal 3 bulan dan
maksimal 2 tahun dan denda Mininal Rp.500 Ribu dan
maksimal Rp.500 Juta
- Perbuatan perambahan kawasan hutan pada Pasal 50
ayat (3) huruf b UU No 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi
sanksi pidananya dicabut dengan UU Bo 18 Tahun 2013
tentang P3H. 74 - Masih ada kekosongan hukum terkait
peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1990
tentang KSDAE.
Masalah struktur hukum
- Jumlah PPNS kehutanan yang tidak memadai. - Belum
tersedianya secara lengkap data dukung mengenai
penetapan kawasan hutan.
- Belum terbentukanya lembaga pengcegahan dan
pemberantasan hutan yang memiliki kewenangan
penyidikan, sebagaimana diperintahkan pasal 54 Jo.
Pasal 111 ayat (2) UU 18/2013 tentang P3H.
- Pengadilan ad hoc yang tidak dapat dibentuk sebgmn
diatur dalam pasal 53 UU 18/2013 tentang P3H.
- Tata batas kawasan hutan belum selesai dilaksanakan.
- Pal batas/tanda larangan dalam kawasan hutan yang
kurang memadai.
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Masalah budaya hukum
- Adanya kecenderungan penetapan aturan di tingkat
pusat, khususnya Peraturan Menteri, yang selalui
dilakukan setiap pergantian Menteri dan pergantian
kebijakan, tanpa mencabut peraturan sebelumnya. Hal
ini
mengakibatkan
ketidakkonsistenan
dan
ketidakpastian. Maka PUU pada tingkat Peraturan
Menteri sangat berpotensi disharmoni, baik pada level
yang sama (antarperaturan menteri), maupuan pada
level vertikal (dengan antara Peraturan Menteri dengan
PUU yang lebih tinggi tingkatannya). Hal ini tentu
sangat tidak produktif pada pelaksanaannya di daerah,
dan bermasalah pula pada penuangannya pada level
Peraturan Daerah.
- Banyak tanah bekas lahan transmigrasi (extransmigrasi) yang sebelumnya adalah kawasan hutan,
tidak dikembalikan oleh Kementerian yang menangani
masalah transmigrasi, sehingga 75 kawasan tersebut
tidak terdata pada Kementerian LHK juga tidak terdata
sebagai APL yang dicatat oleh BPN. Sehingga banyak
lahan/kawasan ex-transmigrasi yang tidak jelas
peruntukannya, status quo bahkan ada yang dimiliki
oleh perusahaan swasta.
- Area/peta kawasan hutan tidak tersosialisasikan
dengan baik dan tidak menjadi dokumen publik.
- Mekanisme perolehan ijin penggunaan/pemanfaatan
kawasan hutan memungkinkan terjadinya kegiatan
usaha di dalam kawasan hutan. Contohnya: izin usaha
pertambangan/perkebunan dalam kawasan hutan,
sedangkan perijinan lingkungan yang merupakan syarat
ijin usaha tidak diindahkan. Contoh: tanpa AMDAL/UKL-
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UPL/Ijin lingkungan telah diterbitkan Ijin Usaha
Pertambangan/Perkebunan.
Masalah penegakan hukum
- Terdapat kesamaan unsur pasal pada Pasal 94, Pasal 95
dan Pasal 99 UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H
dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun
2010 tentang TPPU, sehingga perlu pembahasan dan
penjelasan, karena kewenangan PPNS KLHK yang tidak
dapat melakukan penyidikan dengan menggunakan UU
No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Sementara itu, di
dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut bahwa penyidik
TPPU adalah penyidik yang melakukan tindak pidana
asal, sementara di dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang
TPPU, PPNS KLHK tidak termasuk penyidik yang dapat
menggunakan UU TPPU
- Pasca pengesahan UU No. 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang, maka dikeluarkan
PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan
Hutan. Atas dasar PP inilah dikeluarkan Permen
P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang memberikan izin
bagi penggunaan kawasan bagi daerah yang luas
hutannya lebih dari 30% dari luas DAS/Pulau dan/atau
Provinsi dengan kompensasi membayar PNBP.
Penerbitan izin pinjam pakai untuk operasi produksi
seluas 457.614 hektar hingga 2015, tetap merupakan
ancaman serius bagi hutan dan lingkungan di Indonesia
bukan saja karena dampak pertambangan yang bersifat
multidimensi dan lintas ekosistem, tetapi juga telah
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diterbitkannya izin pinjam pakai untuk eksplorasi seluas
3.328.884,89 hektar hingga 2015.
Arah Pembangunan Hukum
Melakukan harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah
di bidang kehutanan agar semua PUU dapat menggunakan
istilah dengan definisi yang seragam, terutama yang
digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, UU
No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32 No. Tahun 2009
tentang PPLH dan Peratuan pelaksanaannya. - Perlu
disamakan persepsi mengenai orientasi pemanfaatan
kehutanan untuk penyangga devisa dengan orientasi
konservasi dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Melakukan perubahan dan mengintegrasikan kembali UU
No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) dengan UU
Kehutanan, mengingat kedua UU ini memiliki nafas yang
sama. UUP3H ini mencabut sebagian Pasal 50 dan
sebagian Pasal 78 mengenai ketentuan pidana dalam UU
No. 41 Tahun 1999 tentang 77 Kehutanan. Dalam rangka
simplifikasi regulasi, mengingat kedua UU ini memilki objek
dan politik hukum yang sama, sebaiknya materi muatan
UUP3H kembali diintegrasikan menjadi bagian dari UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal-hal yang bersifat
teknis dapat diturunkan dalam bentuk PP atau Perpres.
Sedangkan pengaturan pokok serta sanksi pidana
mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan dapat diintegrasikan ke dalam satu UU Kehutanan
secara utuh.
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5. Pengaturan Tata Ruang di Indonesia
a. Kondisi dan permasalahan yang ada
Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang
saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk
rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) yang secara hieratki terdiri dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang
tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana
pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi
perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah
Indonesia.
UU Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan
beberapa peraturan perundang-undangan (PUU) lain, seperti
PUU yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian
berkelanjutan, pertambangan minerba, kehutanan, perumahan
dan kawasan pemukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dan lain-lain, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya.
Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang terdapat isu
strategis yaitu390
1) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Siklus
pelaksanaan penataan ruang, sebagaimana diatur oleh UU
Penataan Ruang, terdiri dari perencanaan, pemanfaatan,
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang.
Mempertimbangkan masih ada RTR dan Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang
belum selesai, maka tahapan pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat
dilaksanakan secara efektif. Salah satu faktor penyebab
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belum seluruh daerah memiliki RTR dan RZWP-3-K adalah
belum tersedianya peta berskala besar. Untuk mendukung
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,
dibutuhkan juga skema insentif sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Kelembagaan
Penyelenggaraan
Penataan
Ruang
Permasalahan kelembagaan mencakup masih belum
memadainya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM
Bidang Tata Ruang, yang berdampak pada cenderung
rendahnya kualitas RTR. Untuk Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Peraturan Pemerintah) Bidang Tata Ruang, selain
kualitas dan kuantitas yang masih harus ditingkatkan,
wadah dan tata kerjanya belum terdefinisikan dengan baik
untuk menunjang kinerjanya. Selain itu, masyarakat
pengguna ruang juga belum berperan aktif dalam
penyelenggaraan penataan ruang. Minimnya pedoman
yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah
dalam
penyelenggaraan
penataan
ruang
juga
menimbulkan banyak kendala.
Rencana Tata Ruang sebagai acuan pembangunan
berbagai sector. Sebagai peraturan perundangan yang
mewadahi Bidang Tata Ruang, seluruh amanat UU
Penataan Ruang harus dilengkapi dan selaras dengan
aturan sektoral lain. Namun saat ini RTR belum menjadi
pedoman bagi pembangunan sektoral. Selain itu, RTR juga
belum selaras dengan rencana pembangunan yang
menjadi acuan pembiayaan pembangunan
Permasalahan lainnya terkait penataan ruang yang cukup
pelik adalah terkait dengan pengaturan Penataan Ruang
Laut, Darat dan Udara. Penataan Ruang diatur di dalan UU
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana di

4)
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Arah Pembangunan Hukum
Ketentuan Sanksi. Perlu diatur secara rinci apakah saknsi
itu berupa sanksi administratif, sanksi pidana atau sanksi
perdata karena jika dilihat dalam ketentuan Pasal 57 hanya
disebutkan sanksi sesuai dengan ketentuan PUU dan di
penjelasan pasalnya dikatakan cukup jelas.
Melakukan harmonisasi dengan undang-undang lain
karena UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
berpotensi disharmoni dengan UU Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun
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dalam UU tersebut terdapat potensi disharmoni dengan
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Di dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang disebutkan
bahwa Pengelolaan terkait Ruang Laut dan Udara diatur dalam
UU tersendiri, Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan
Wilayah Pesisir, UU tersebut tidak hanya mangatur masalah
pengelolaan, tapi juga perencanaan dan pengawasan dan/atau
pengendalian. Oleh karena itu seharusnya perencanaan,
pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan
Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayan Pesisir fokus
mengatur pengelolaannya. Demikian juga pada UU terkait
wilayah udara.
Dari apa yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan Pengaturan penataan Ruang Darat, Laut dan
Udara masih adanya Potensi Disharmoni antara PUU terkait.
Salah satu yang menjadi rekomendasi adalah harus adanya
konsistensi dalam pengaturan penataan ruang agar tidak
terjadinya potensi disharmoni dalam hal perencanaan,
pengelolaan sampai kepada pengendaliannya.

2)
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6. Tata Kelola Kebencanaan
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Penanggulangan Bencana merupakan amanat Alenia ke IV
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai
implementasi
dari
amanat
tersebut
dilaksanakan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan
hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga
negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki
wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi
silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam
yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain
posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi
geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan
terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup
tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis,
terpadu, dan terkoordinasi. Menurut data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut BNPB), jumlah
bencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada
tahun 2016 telah terjadi 2.369 kejadian bencana dengan jumlah
korban meninggal dan hilang sebanyak 521 jiwa dan korban
menderita & mengungsi sebanyak 3.159.026 jiwa. Pada tahun
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2017 telah terjadi 2.372 kejadian bencana dengan jumlah
korban meninggal dan hilang sebanyak 377 jiwa, 1.027 orang
luka-luka dan 3.497.886 orang mengungsi dan menderita,
sementara kerusakan fisik akibat bencana sebanyak 47.962 unit
rusak, 371.268 unit rumah terencam banjir, dan 2.089
bangunan fasilitas umum rusak. Terkini pada tahun 2018 telah
terjadi 2.572 kejadian bencana dengan jumlah 4.814 jiwa
meninggal dan hilang, 10.239.533 jiwa mengungsi dan 320.165
rumah rusak. Indonesia sebagai negara yang rentan terjadinya
bencana, oleh karenanya harus selalu siap siaga setiap waktu.
Untuk itu, penanggulangan bencana harus ditangani secara
integral dan menyeluruh (holistic). Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meubah
paradigm penanggulangan bencana di Indonesia dimana
penanggulangan bencana tidak lagi menekankan pada aspek
tanggap darurat saja, etatpi juga menekankan pada
keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang meiputi: pra
bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan sesudah bencana.
Perubahan cara pandang terhadap bencana tersebt antara lain:
91) Menghargai hak martabat dan perikehidupan masyarakat,
serta pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam
memastikan untuk melindungi masyarakat dari dampak
bencana; (2) mengurangi faktor risiko dari bencana dan
praktek-praktek pembangunan yang tidak berkelanjutan serta
akibat yang diperburuk oleh adanya dampak perubahan iklim;
(3) Menerapkan adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) kepada
mayarakat yang rentan pada kawasan rawan bencan dan atau
pada masyarakat yang tekena dampak bencana, sensitif gender,
partisipasif, merata dan berperspektif keadilan.
Dalam implementasi UU Penanggulangan Bencana selama
12 tahun, masih terdapat permasalahan di lapangan baik terkait
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. UU
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Penanggulangan Bencana dan aturan pelaksanaannya sangat
memiliki keterkaitan erat dengan beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya, sehingga berpotensi disharmoni,
tumpang tindih, konflik, inkonsistensi dan multitafsir dalam
pelaksanaannya.
Dalam evaluasi UU Penaggulangan Bencana terdapat
4(empat) Pasal yang direkomendasikan untuk dicabut; 20 (dua
puluh) Pasal yang direkomendasikan untuk diubah; dan 4
(empat) Pasal direkomendasikan untuk diefektifkan
implementasinya di lapangan.
Beberapa permasalahan yang krusial dalam pengaturan
pengelolaan kebencanaan diantaranya:
1) Kurang optimalnya fungsi koordinasi antar Lembaga.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung
jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Leading sektor penanggulangan bencana ada pada Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana.
Dalam
implementasinya, penanggulangan bencana melibatkan
setidaknya 20 (dua puluh) K/L, LPNK antara lain
Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian
Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
PUPR, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan,
Kementerian
Kelautan
Perikanan,
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutananm, Kementerian
Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam
Negeri, BMKG, LAPAN, BPPT, BIG, BASARNAS. Sampai saat
ini tidak ada satupun regulasi nasional yang mengatur
tugas dan fungsi masing-masing K/L dan/atau LPNK, LNS
dalam penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan
saat ini melalui Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian
Kerjsama antar instansi dalam penanggulangan bencana;
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Pendidikan, pelatihan dan persayaratan standar teknis
penanggulangan bencana belum optimal dilaksanakan.
Dalam pendidikan pun saat ini belum ada dimasukkan
kurikulum mitigasi bencana meskipun Indonesia adalah
negara rawan bencana;
Amanat UU Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah
Daerah untuk membentuk BPBD tidak sejalan dengan
amanat UU Pemerintah daerah yang memberikan opsi
kepada Pemerintah daerah untuk membentuk organisasi
perangkat daerah yang berpotensi beririsan dengan
kewenangan BPBD;
Tidak efektifnya unsur pengarah dalam Implementasi UU
Penanggulangan Bencana;

Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk
memperbaiki permasalahan-permasalahan terkait:
1) Adanya
egosektoral
masing-masing
Kementerian/Lembaga, LPNK dan/atau LNS yang terkait
dalam penanggulangan bencana menyebabkan fungsi
koordinasi yang dimiliki BNPB tidak berjalan efektif. Ada
beberapa usulan antara lain BNPB menjadi setingkat
Kementerian. Perubahan BNPB sebagai Kementerian
Teknis diperlukan dalam rangka penegasan hubungan
langsung antara BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD
Kabupaten/Kota serta kemudahan dalam pengalokasian
anggaran dan cepat dalam pengambilan keputusan.
Dengan menjadi kementerian BNPB bisa bertindak cepat
pada setiap terjadi bencana serta dapat menangani semua
aspek yang terkait dengan bencana alam yang
terkoordinasi dalam satu kementerian sehingga
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penanggulangan bencana bisa lebih cepat dan
komprehensif sebab persoalan bencana melibatkan lintas
sektor. Selain itu, terdapat juga masukan untuk
menambahkan norma pada Pasal UU Penanggulangan
Bencana atau di aturan pelaksananya untuk melibatkan
peran K/L terkait dan mengatur tugas dan fungsi masingmasing K/L dalam penanggulangan bencana;
Pentingnya pendidikan kebencanaan dan budaya sadar
bencana dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal.
Melalui revisi Pasal 37 UU Penanggulangan Bencana
diusulkan untuk penambahan norma pendidikan
kebencanaan dan pengembangan budaya sadar bencana.
Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa saat ini
kegiatan pendidikan kebencanaan baik melalui jalur formal
dan informal sudah berjalan namun belum di seluruh
daerah. Sementara pendidikan kebencanaan ini sangat
penting karena Indonesia merupakan negara yang berada
diatas cincin api (ring of fire), sehingga memiliki kondisi
geografis rawan bencana. Sebagai contoh di Surabaya
sudah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2014, dalam Pasal
16 dinyatakan bahwa salah satu kurikulum wajib dalam
pendidikan dasar dan menegah adalah pendidikan
kebencanaan. Gagasan ini perlu diangkat dalam lingkup
nasional sebagaimana arahan Presiden Jokowi yang
mengatakan bahwa pendidikan kebencanaan di sekolah
adalah penting, khususnya di daerah-daerah yang memiliki
indeks resiko bencana tinggi. Pemerintah fokus
meningkatkan daya tahan dan kesigapan dalam
menghadapi bencana. Kedepan, edukasi kebencanaan
harus dikerjakan secara baik dan konsisten, dilakukan sejak
dini dan masuk dalam muatan sistem pendidikan di
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Indonesia sehingga benar-benar siap menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana.
Adanya gap antara pembentukan BPBD menurut UU
Nomor 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
dengan Dinas sebagai Perangkat Daerah dalam UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan
adanya perubahan UU Pemerintahan Daerah menjadi UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
turunannya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat daerah maka bencana menjadi urusan wajib
terkait pelayanan dasar bagi pemerintah pusat dan daerah.
Pengaturan perangkat daerah, khususnya dinas dan badan
dalam PP 18/2016 sangat berpengaruh terhadap bentuk
dan keberadaan BPBD nantinya. Posisi BPBD berada di
persimpangan jalan eksistensinya. BPBD terancam dihapus
atau digabungkan dengan peranghkat daerah lainnya atau
berganti nama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 1
UU Pemerintahan Daerah, jika melihat uraian mengenai
dinas dan badan. Apabila melihat urusan mengenai dinas
dan badan, maka sub urusan bencana akan ditangani oleh
dinas, baik dinas provinsi maupun dinas kabupaten/kota
dan bukan oleh badan. Badan daerah hanya berperan
sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Hal ini
artinya adalah apabila terjadi penataan/perubahan
perangkat daerah maka bentuk BPBD yang berupa
“Badan” akan diganti menjadi “Dinas”. Hal ini juga
dipertegas pada Pasal 15 Ayat 7 danPasal 37 UU
Pemerintahan Daerah dimana dikatakan bahwa “khusus
untuk urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dilaksanakan
oleh:
(1)dinas
daerah
provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub
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urusan ketenteraman dan ketertiba umum,dan (2) dinas
daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan
sub urusan kebakaran. Hal ini terjadi karena tidak adanya
kalimat “sub urusan bencana” dalam isi kedua paal itu.
Dengan demikian BPBD terancam akan masuk dalam
bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat (Kesbangpolinmas) atau Pemadam Kebakaran
(Dmkar). Hal ini kontradiktif dengan Pasal 117 PP 18/2016
yang mempertegas keberadaan BPBD sejak awal bahwa
penyelenggaraan sub urusan bencana diatur sesuai
dengan PUU mengenai penanggulangan bencana, yaitu
UU No 24/2007. Jika merujuk pada Pasal ini,BPBD
dikecualikan pengaturannya, tidak berbentuk dinas tetapi
mengikuti pengaturan UU Penanggulangan Bencana yaitu
dalam bentuk Badan. Ketidak harmonisan aturan dalam
struktur badan atau dinas di daerah dalam
penanggulangan bencana ini harus dihindari untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
masyarakat terhadap bencana.
Ketidakefektifan keberadaan unsur pengarah dalam
penanggulangan bencana. Dalam implementasinya
keberadaan unsur pengarah selama ini tidak efektif. Telah
dilakukan kanjian terhadap penerapan sistem baru ysng
sksn distur dalam suatu UU terhadap Aspek Kehidupan
Masyarakat dan Dampaknya terhadap aspek keuangan
nengara dengan menggunakan metode Analisi Biaya dan
Manfaat (Cost and Benefit Analysis) untuk mengukur aspek
manfaat dan kerugian/keuntungan dan kelemahan dari
masalah kelembagaan penanggulanganbencana. Dari hasil
CBAditemukan bahwa unsur pengarah dalam BNPB dan
BPBD tidak efektifsehingga berpotensi pembebanan
anggaran negara.Oleh karena itu dalam rangka efektifitas
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7. Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan
bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan
batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam
bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan,
pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,
transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam rangka
melaksanakan amanat Pasal 33 ayat(2) dan (3) maka disusunlah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU Minerba). Tujuan pengaturan
pengelolaan mineral dan batubara adalah dalam rangka
mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
yaitu: (1)menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan usaha pertambangan secara guna, berhasil guna dan
berdaya saing; (2)menjamin manfaat pertambangan mineral
dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan hidup; (3)menjamin tersedianya mineral dan
batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi
untuk kebutuhan dalam negeri; (4)mendukung dan
menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih
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mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan
internasional; (5)meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,
daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan (6)menjamin
kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara.
UU Minerba terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima)
pasal, beberapa pasal telah diuji materilkan ke Mahkamah
Konstitusi diantaranya adalah:
1) Terdapat perubahan norma pada Pasal 6 ayat (1) huruf e,
Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17, karena
dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Putusan
MK No. 10/PUU-X/2012;
2) Terdapat perubahan norma pada Pasal 22 huruf e, huruf f
dan Pasal 52 karena dinyatakan bertentangan dengan
Konstitusi oleh Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010;
3) Terdapat perubahan norma pada Pasal 55 ayat (1) dan
Pasal 6 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan
Konstitusi oleh Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010;
4) Terdapat perubahan norma pada Pasal 10 huruf b, karena
dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Putusan
MK No. 32/PUU-VIII/2010
Dalam perjalanannya selama 10 tahun, implementasi UU
Minerba masih menemui banyak persoalan antara lain:
1) Belum harmonisnya peraturan-peraturan pelaksanaan
lintas kementerian teknis yang mendukung kegiatan di
lapangan seperti eksplorasi, konstruksi, produksi, jasa
usaha dan pengiriman produksi;
2) Disharmoni antara UU Minerba UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah),
khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian
wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta
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penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini
terdapat dalam Pasal 14 ayat(1) yang secara tegas
menyatakan bahwa terkait urusan pemerintahan di bidan
energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, meskipun dalam
urusan pemerintahan di bidang batubara tidak
dicantumkan secara tegas di dalam batang tubuh UU,
tetapi bidang ini dimasukkan dalam lampiran UU
Pemerintaha Daerah yang menjadi bagian tak terpisakan
dari UU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) sehingga
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
munerba dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi. Disisi lain pembagian kewenangan terkait
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang minerba
yang ada dalam UU Minerba masih dibagi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
3) Terdapatnya beberapa norma hukum dalam pasal UU
Minerba tidak operasional antara lain pasal 58 terkait
batasan minimal luas wilayah 5(lima) hektar untuk
memohon izin usaha pertambangan tahap eksplorasi bagi
komoditas batuan; (4) adanya kendala dalam
implementasi kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),
khususnya terkait syarat-syarat pemberian IPR
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No. 23 Tahun 2010
yang mengatur bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon
harus memenuhi a)persyaratan administratif, b)
persayaratn teknis, c) persayaratn finansial;
4) Persoalan prosedur pelayanan Ditemukan sekitar 40% IPU
di Indonesia tidak Clear and Clean (CnC). Permasalahan
CnC ini bermula dari proses pemberian izin dan penetapan
izin usaha pertambangan. Persoalan ini menyangkut baik
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Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
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tumpang tindih. Oleh karena itu, dalam rangka
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minerba. Tujuan Omnibus Law adalah menyusun undangundang yang menyelesaiakan masalah hukum yang
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kapasitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya
manusia. Adanya perilaku koruptif, nepotism, lamban,
berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya
pelayanan publik dan berdampak pada buruknya
penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;
5) Lemahnya pembinaan dan pengawasan. Dalam
pengaturan PP No 55 Tahun 2010, pembinaan dan
pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha
pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal.
Sementara pembinaan dan pengawasan atas kegiatan
usaha tidak normal atau pertambangan tanpa izin tidak
diatur sehingga terjadi adanya kekosongan hukum dalam
hal ini. Persoalan pertambangan tanpa izin tunduk pada
hukum pidana;
Dalam evaluasi UU Minerba terdapat 1 (satu) Pasal yang
direkomendasikan untuk dicabut; 30 (tigapuluh) Pasal yag
direkomendasikan untuk diubah; dan 1 (satu) Pasal
direkomendasikan untuk memperbaiki tata kelola Usaha di
bidang Pertambangan Minerba.
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berbeda-beda dalam satu paket penyelesaian. Tidak lagi
per sektoral sehingga tidak muncul ego sektoral. Dengan
omnibus law undang-undang aslinya tetap diberlakukan,
tetapi materi-materi yang saling bersinggungan dijadikan
satu dalam undang-undang yang baru. Hal ini bisa
menyelesaikan persoalan materi hukum yang selama
inimenjadi penghambat terutama soal investasi. Sebab,
selama ini banyak aturan hukum yang bertentangan satu
dengan yang lain. Selain itu, adakalanya beberapa aturan
mengatur hal yang sama dengan cara berbeda-beda yang
pada akhirnya menjadi penghambat berbagai percepatan;
Adanya beberapa pasal dalam UU Minerba yang tidak
operasional maka UU Minerba mendesak untuk dilakukan
prubahan.
Dalam kaitannya dengan clear n clean (CnC) dalam
pembangunan hukum kedepan dapat diberikan 2 (dua)
opsi pembenahan perizinan pertambangan yang
bermasalah yaitu pencabutan izin dan penerbitan kembali
izin baru dengan pengawasan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan KPK. Dengan adanya arahan
Presiden bahwa perizinan dalam rangka investasi haruslah
murah, tidak berbelit-belit dan prosedur yang sederhana,
maka perlu dilakukan reformasi perizinan pada sektor
pertambangan minerba;
Arah pembangunan hukum sektor minerba juga harus
memperhatikan dampak kerusakan lingkungan hidup,
sebab dalam pengusaahn minerba terdapat kaidah-kaidah
teknik dan lingkungan yang harus dipatuhi (good mining
practices). Jika tidak dipatuhi maka akan merusak dan
mencemari lingkungan hidup.
Selain dampak kerusakan lingkungan, arah pembangunan
hukum industry minerba juga harus memperhatikan
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8. Pembaharuan Pengaturan Pertanahan
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Permasalahan pertanahan yang masih krusial sampai
dengan saat ini yakni pendaftaran hak atas tanah.
Permasalahan pendaftaran tanah, tidak hanya terkait
pengukuran, pemetaan, pencatatan hingga keluar hak atas
tanah, namun juga dalam proses pendaftaran tanah tersebut
ada konflik agraria, dan disharmoni peraturan perundangundangan.
Masalah lainnya yaitu kebutuhan akan pertanahan yang
semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk. Makin maju masyarakat,
makin padat penduduknya, akan menambah lagi pentingnya
kedudukan hak-hak atas tanah itu. Dalam pembangunan
nasional peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan
akan meningkat baik untuk keperluan pemukiman maupun
kegiatan usaha. Sebagai capital asset, tanah telah tumbuh
sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai
bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi.
Kemudian terkait dengan eksistensi UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada dasarnya
UUPA merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945. UUPA merupakan sendi dari prinsip sosialisme Indonesia
yang dicita-citakan para pendiri bangsa, karena di dalamnya
mengatur masalah cabang-cabang produksi yang penting bagi
kepentingan publik dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Sehingga berdasarkan hasil analisis evaluasi yang
dilakukan BPHN pada tahun 2018 meyimpulkan bahwa UUPA
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perlu untuk tetap dipertahankan keberadaannya, karena UUPA
memuat falsafah dan prinsip-prinsip, yang sejatinya merupakan
lex generalis bagi pengaturan di bidang SDA. Prinsip-prinsip
tersebut tertuang dalam 11 pasal dalam UUPA, yaitu Pasal 1 s.d
Pasal 11.
Permasalahan tanah lainnya terkait dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain sebagai
berikut:
1) Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda
Yang Ada Di Atasnya dan adanya disharmoni pengaturan
dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sesuai
konsepsi hukum tanah nasional, pada prinsipnya
perolehan tanah harus dilakukan dengan cara
musyawarah, artinya masyarakat melepaskan tanahnya
secara sukarela dengan memperoleh ganti kerugian. Bila
untuk kepentingan umum semua upaya yang ditempuh
untuk mencapai musyawarah menemui kegagalan, maka
ditempuh acara pencabutan hak atas tanah sesuai dengan
UU No. 20 Tahun 1961 yang landasan hukumnya diletakan
berdasarkan Pasal 18 UUPA, hal ini disharmoni dengan UU
No. 2 Tahun 2012 harus direvisi, artinya kembali ke sistem
yang ada, yakni pengadaan tanah melalui musyawarah.
Bila musyawarah gagal, dibuka upaya untuk menempuh
acara pencabutan hak.
2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi
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Undang-Undang. Permasalahan yang menjadi polemik
antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan sertipikat yang
merupakan pengakuan atas kepastian hukum terhadap
penguasaan tanah oleh masyarakat yang terletak pada
kawasan hutan.Izin yang dikeluarkan di dalam kawasan
hutan sering disebut bukan sebagai izin untuk
memanfaatkan
tanah,
melainkan
izin
untuk
memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski
dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah
sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai
contoh, izin pemanfaatan hutan tanaman dimana
pemegang izin dapat menanami kawasan hutan adalah
pula izin untuk memanfaatkan tanah tersebut.
Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor,
diantaranya: a) Tidak integralnya kawasan hutan dalam
proses penataan ruang, karena paradigma kehutanan
adalah unit produksi, bukan bagian dari proses pengaturan
tata ruang; b) Permasalahan hutan bukan diletakkan pada
sumberdaya yang ada di dalam hutan. Namun, lebih
kepasa masalah tenurial. Masalah penguasaan tanah
seringkali menjadi sumber konflik di antara pemangku
kepentingan (antara kementerian, antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, antara masyarakat dengan
pemerintah atau antara masyarakat lokal dengan
pemegang konsensi/lisensi yang diberikan oleh
pemerintah); c) Adanya dualisme kebijakan administrasi
pertanahan, di mana legalitas pemanfaatan tanah di
kawasan hutan adalah izin Kementerian Kehutanan,
sedangkan di luar kawasan hutan menjadi kewenangan
BPN. Hal ini berimplikasi pada munculnya aturan yang
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berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di luar
kehutanan. Kepastian hukum menjadi tidak terjamin.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.
Pasal 45 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa
hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tertentu. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1-3)
PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal
atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di
Indonesia, disebutkan bahwa rumah tunggal yang
diberikan di atas tanah Hak Pakai diberikan untuk jangka
waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangkwa
waktu 20 tahun dan apabila jangka waktu perpanjangan
berakhir, dapat diperharui untuk jangka waktu 30 tahun.
Berdasarkan 2 ketentuan tersebut di atas, terdapat
disharmoni pengaturan terkait dengan jangka waktu hak
pakai yang diberikan, yakni jangka waktu hak pakai yang
diberikan untuk kepemilikan hunian orang asing lebih lama
dibandingkan dengan jangka waktu hak pakai sebagaimana
diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Sistem pendaftaran tanah yang dianut
oleh Indonesia Perlu diubah menjadi sistem pendaftaran
tanah dengan stelsel positif (registration of title). Namun
demikian, mengubah dari system negatif stelsel menjadi
positif stelsel harus didahului dengan kesiapan saran dan
prasaran, serta data yang lengkap. Konsep pendaftaran
tanah menjadi stelsel posisitf ini perlu diakomodir dalam
RUU Pertanahan, namun yang perlu dipertimbangkan
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adalah: Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap pun perlu
diselesaikan terlebih dahulu secara benar dan tepat, target
yanag telah ditentukan adalah 2025 dan diperlukan
lembaga penjamin sertifikat, untuk mengantisipasi adanya
gugatan sertipikat tanah yang sudah dikeluarkan oleh BPN.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pada
praktiknya pengaturan ini hanya menjangkau tanah Hak
Guna Usaha saja, sedangkan tanah hak milik dan HGB
belum terjangkau penertiban tanah terlantar. Pemerintah
seringkali kalah dalam proses pengadilan penetapan tanah
terlantar, sehingga banyak tanah yang dikuasai oleh
pengusaha dalam bentuk HGU tetapi malah ditelantarkan.
Sehingga diperlukan adanya ada perubahan terkait dengan
bussines plan yang digunakan dalam pengajuan HGU
digunakan sebagai instrumen monitoring pemanfaatan
tanah. Dan penguatan Posisi negara/Pemerintah dalam
permasalahan ini.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Untuk
menghindari ketidakpastian maka perlu mencabut PP 103
tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal
atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di
Indonesia dan Permen ATR No. 29 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas
Pemilik Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing
yang Berkedudukan di Indonesia. Selain itu terdapat
disharmoni dengan PP No. 40 Tahun 1996, yakni jangka
waktu hak pakai yang diberikan untuk kepemilikan hunian
orang asing lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu
hak pakai sebagaimana diatur dalam.
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Arah Pembangunan Hukum
Pada dasarnya UUPA perlu dipertahankan eksistensinya,
namun mengingat UUPA ini merupakan produk tahun 1960,
maka dibutuhkan penyempurnaan dan pelengkap bagi hal-hal
yang belum diatur sesuai dinamika perkembangan dan aspirasi
masyarakat, yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan lain, baik dalam jenis undang-undang maupun
peraturan di bawah undang-undang. Penyempurnaan UUPA
tersebut hanya terbatas pada masalah sebagai berikut, yakni: 1)
Masalah ketidakadilan akses penguasaan / pemilikan tanah,
dengan menegaskan kembali perlunya pembatasan maksimum
dan minimum tanah pertanian dan nonpertanian, pembatasan
luasan HGU, HGB dan Hak Pakai untuk keperluan usaha,
perlunya aset dan akses reforma agrarian; 2) Pengawasan
terhadap alih fungsi tanah; 3) Pengaturan penggunaan ruang
bawah tanah; 4) Penegasan fungsi sosial dan fungsi ekologis hak
atas tanah; dan 5) Penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan.
Masih terkait dengan UUPA, ada beberapa pengaturan
lainnya yang harus diselesaikan, yang merupakan amanat TAP
MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Arah kebijakan pembaruan
agrarian sebagaimana tersebut dalam TAP MPR No.
IX/MPR/2001, yakni:
1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agrarian
dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sector demi
terwujudnya peraturan perundang-undangan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agrarian dan
pengelolaan sumberdaya alam;
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b.
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2) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui
inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan,
penggunaaan
dan
pemanfaatan
tanah
secara
komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan
landreform;
3) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landrform) yang
berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah
untuk rakyat;
4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan
agrarian yang timbul selama ini sekaligus dapat
mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna
menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan
didasarkan atas prinsip-prinsip pembaruan agrarian dan
pengelolaan SDA;
5) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam
rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agrarian dan
menyelesaikan konflik-konflik sumber daya agrarian yang
terjadi;
Untuk melaksanakan arah kebijakan dalam TAP MPR
tersebut sebenernya telah dikeluarkan Keputusan Presiden No.
32 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, namun sampai saat ini masih terdapat banyak
kebijakan yang belum terlaksana, sehingga arah pengaturan
pertanahan ke depan perlu berpedoman pada TAP MPR dan
Keppres tersebut.
Salah satu kebijakan di bidang pertanahan sebagaimana
tersebut dalam Keppres No. 32 Tahun 2003 adalah penyusunan
RUU Penyempurnaan UUPA dan RUU tentang Hak Atas Tanah
serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang
pertanahan.
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Kemudian secara umum, terkait permasalahan
pertanahan, perlu diatur dan ditegaskan kembali terhadap: a)
hak menguasai negara (sesuai putusan MK); b) Tanah negara
(asal terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan); c) kedudukan
hak pengelolaan; d) fungsi social dan ekologis; e) Pasal 3
tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dengan mengingat
penjelasan umum II.2 UUPA.
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9. Energi Baru Terbarukan Dalam Penyediaan Listrik
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Ketergantunngan manusia dengan listrik untuk
mendukung segala aktivitasnya menjadikan listrik sebagai
kebutuhan dasar atau primer masyarakat. Sebagai sumber daya
strategis, ketenagalistikan menjadi objek yang mewajibkan
pemerintah dalam penyediaannya bagi masyarakat. Peranan
energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan
ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi
yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya
harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional,
optimal, dan terpadu.
Cadangan sumber daya energi tak terbarukan atau energi
fosil bersifat terbatas, maka perlu adanya kegiatan
penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan
energi terjamin, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan
energi baru terbarukan.
Pengaturan energi baru terbarukan masih terdapat banyak
persoalan. Penngaturan energi baru terbarukan sebagian diatur
dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, namun UU Energi
yang merupakan prakarsa dari DPR isinya sangat ideal, sehingga
sulit untuk diterjemahkan/diimplementasikan. Ada beberapa
peraturan pelaksana dari UU Energi yang belum dikeluarkan,
diantaranya PP mengenai EBT dan Cadangan Energi.
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Pengaturan energi baru terbarukan yang diatur di dalam
UU Energi tersebut terdapat permasalahan terkait ketentuan
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2)
UU No. 30 Tahun 2007, disebutkan bahwa: (1) Sumber daya
energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi
nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat; (2) Sumber daya energi baru dan
sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 4
ayat (2) tersebut dapat dimaknai bahwa energi baru dan
sumber daya energi terbarukan tidak dikuasai oleh negara,
namun hanya “diatur”. Namun demikian apakah makna
“diatur” yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut. Apakah
makna “diatur” tersebut merupakan bagian dari makna
“dikuasai oleh negara” atau sama dengan makna “dikuasai oleh
negara”, sebagaimana
tafsir
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK Nomor 111/PUUXIII/2015 tentang uji materiil UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan menggarisbawahi bahwa listrik menguasai
hajat hidup orang banyak sehingga dalam pengelolaannya
harus dilakukan oleh pemerintah dan/atau BUMN. Karena itu
ketentuan Pasal 4 ayat (2) agar dapat harmonis dengan tafsir
MK atas Hak dikuasai negara, maka sebaiknya ketentuan untuk
energi baru terbarukan bukan “diatur” namun “dikuasai oleh
negara”, karena makna “dikuasai oleh negara” sudah terdapat
elemen “diatur”.
Pertumbuhan pengembangan energi terbarukan yang
lambat dan dinilai sulit mencapai target pemenuhan bauran
energi dari energi terbarukan sebesar 23% dari total energi
primer pada tahun 2025, dan sebesar 40% pada tahun 2050.
Target bauran energi baru terbarukan tersebut akan sulit
tercapai apabila tidak terpecahkannya permasalahan
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pengaturan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri
ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beberapa
permasalahan dalam Permen tersebut antara lain:
1) Investasi di bidang energi terbarukan membutuhkan biaya
yang sangat tinggi, sehingga investasi yang tinggi
membutuhkan pembiayaan dari pihak ke tiga (bank),
namun bank belum berani untuk mengucurkan kredit
karena investasi di bidang energi terbarukan adalah
investasi yang berresiko tinggi dan tidak bankable;
2) Pembelian tenaga listrik dari sumber energi terbarukan
dengan mekanisme pembelian secara pemilihan langsung
dinilai oleh investor tidak cocok dengan skema investasi
berupa Build, Own, Operate and Transfer / BOOT. Skema
BOOT dirasa tidak menguntungkan investor karena adanya
masa konsesi. Jangka waktu konsesi selesai maka proyek
harus diserahkan ke pemerintah;
3) Skema BOOT juga dinilai oleh investor tidak cocok dalam
hal investor diberikan kewajiban investor untuk
menyediakan tanah yang akan dipakai sebagai tempat
proyek;
4) Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan tenaga listrik
dengan maksimum 85% dari BPP setempat dinilai investor
terlalu kecil atau tidak sesuai dengan nilai investasi; dan
5) Harga pembelian listrik dari sumber energi terbarukan
harus terjangkau oleh masyarakat
Selain itu terdapat beberapa kendala dalam penyediaan
energi baru terbarukan, antara lain: belum maksimalnya
pelaksanaan kebijakan harga energi baru terbarukan;
ketidakjelasan subsidi sumber energi terbarukan pada sisi
pembeli; belum adanya insentif pemanfaatan energi baru
terbarukan; minimnya ketersediaan instrument pembiayaan
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yang sesuai dengan kebutuhan investasi; perizinan yang rumit
dan memakan waktu yang lama; dan Permasalahan lahan dan
tata ruang.
Arah Pembangunan Hukum
Terhadap masalah penyediaan dan pemanfaatan energy
terbarukan tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang
harus diatur yakni:
1) Melakukan perumusan definisi atau penjelasan terkait
makna “diatur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) UU Energi. Hal ini penting karena kepastian berusaha di
sektor energi baru terbarukan. Selain itu ke depannya
pengaturan terhadap EBT perlu dipertimbangkan pula
bahwa teknologi EBT terus berkembang, sehingga ke
depannya mungkin saja tenaga surya bisa dimiliki dan
diproduksi sendiri oleh individu;
2) Melakukan perumusan kembali kebijakan pengembangan
energi yang dapat mendukung investasi pengembangan
energi terbarukan dan juga mendukung harga beli energi
listrik dari sumber energi terbarukan yang terjangkau oleh
masyarakat sehingga dapat mencapai target bauran energi
dari sumber energi terbarukan.
3) Lakukan harmonisasi antara UU Energi dengan UU
Ketenagallistrikan, UU Jasa Konstruksi serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait.
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10. Penanganan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan
Minyak
a. Permasalahan dan Kondisi yang Ada
Pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara, tanah
dan air dalam banyak hal. Ada beberapa alasan terjadinya
pencemaran lingkungan, seperti dari pertanian, industri dan
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sumber-sumber pencemaran di dalam kota. Pencemaran
lingkungan telah secara drastis mengubah udara, air dan
ekosistem daratan sebagai hasil dari revolusi industri di Eropa,
Utara Amerika dan Cina pada abad ke-19. Selain itu terdapat
berbagai jenis gas beracun dan berbagai bentuk komponen
karbon dihasilkan dari pabrik, transportasi, dan sektor energi
telah menghasilkan berbagai perubahan dalam iklim global dan
menjadi sumber kontaminasi tanah, serta lautan lingkungan di
mana suhu rata-rata dan keasaman meningkat. Sebagai
tambahan, banyak bahan kimia lain seperti pupuk yang
digunakan dalam industri pertanian juga berkontribusi untuk
polusi laut di wilayah yang luas.
Permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu
penting dalam dunia internasional dimana suatu permasalahan
lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggung
jawab dunia internasional. Permasalahan lingkungan yang
terjadi meliputi pencemaran lingkungan, degradasi sumber
daya dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan adalah
salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat
kegiatan/aktivitas manusia ataupun secara alami, selain
pencemaran tanah dan udara, pencemaran air laut menjadi
salah satu masalah yang banyak di hadapi oleh beberapa negara
di dunia. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pencemaran
lingkungan meliputi pencemaran air hal ini berbarti bahwa
pencemaran lingkungan bisa terjadi di wilayah laut. Menurut
ketentuan Pasal 52 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
pencemaran Laut meliputi (1) pencemaran yang berasal dari
daratan; (2) pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan
(3) pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara. Sumber
Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi, dari luar
wilayah perairan atau dari luar wilayahyurisdiksi, atau dari
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dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah
yurisdiksi Indonesia
Salah satu penyebab terjadinya pencemaran laut adalah
adanya tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak dapat
memiliki efek yang merusak saluran air dan lautan. Di dalam
kandungan minyak terdapat hidrokarbon aromatik polisiklik
(PAH) yang menyebabkan sebagian besar toksisitas tetapi sifat
fisik minyak, yaitu lengket menyebakan masalah utama bagi
sejumlah organisme seperti burung. Tumpahan minyak
memiliki banyak dampak negatif baik jangka pendek dan jangka
panjang, termasuk juga akan merugikan keuangan Negara
karena proses pemulihan dan pembersihan laut sangat mahal.
Pencemaran yang bersumber dari kapal merupakan objek yang
intens dalam taraf internasional. Selama ini tumpahan minyak
di laut terus menerus meningkat dalam jumlah dan
frekuensinya, sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap
sejumlah besar wilayah pesisir dan laut.
Contoh kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia
antara lain tumpahan minyak Heavy Crude Oil akibat Montara
Whelhead Platform Blow Out milik Petroleum Authority of
Thailand Exploration and Production (PTTEP) Thailand di Laut
Timor wilayah perairan barat Australia pada 21 Agustus 2009
yang mencemari pantai selatan Nusa Tenggara Timur. Akibat
dari tumpahan minyak ini akan sangat cepat dirasakan oleh
masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak
makhluk hidup yang ada di laut. Tumpahan minyak juga dapat
merusak terumbu karang. Dampak dari limbah dalam bentuk
tumpahan minyak ini, secara spesifik menunjukkan pengaruh
negatif yang penting terhadap lingkungan pesisir dan perairan
laut, terutama melalui kontak langsung dengan organisme
perairan. Saat minyak tumpah ke perairan, minyak tersebut
dapat terapung, tenggelam larut, dan menguap di perairan.
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Terumbu karang juga akan mengalami efek letal dan subletal
oleh kehadiran minyak di laut. Komponen yang mengendap
akan menutupi permukaan karang. Hal ini menyebabkan secara
langsung menyebabkan kematian, atau secara tidak langsung
mengganggu proses respirasi dan fotosintesis hewan
zoozenthela pada karang, hingga menyebabkan kematian
dalam jumlah besar. Lapisan minyak juga akan menutupi
seluruh sistem perakaran mangrove, sehingga di mulut-mulut
lenti sel akan terputus. Minyak juga akan menutupi kulit kayu,
akar penyangga, dan pnheumatophora yang berfungsi dalam
pertukaran CO2 dan O2. Hal ini dapat menurunkan kadar
oksigen dalam akar mangrove satu hingga dua dalam waktu dua
hari.
Di dalam hukum Internasional, masalah perlindungan
lingkungan laut diatur dalam “Deklarasi Stockholm 1972” dalam
asas Nomor 77 yang menyatakan bahwa setiap negara
berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna
mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan
dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut
terhadap penggunaan lingkungan laut. Dalam hal berhubungan
dengan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang didasarkan
pada hak atas sumber kekayaan alam ini tidak boleh berakibat
memperburuk atau merusak pada lingkungan laut yang terletak
di luar yurisdiksi atau pengawasan negara. Sehingga negara
memiliki berbagai kewajiban dalam hubungannya terhadap
pencemaran lingkungan laut lintas batas, selain tindakan
pencegahan,
terdapat
juga
prinsip
lain
yaitu,
pertanggungjawaban negara. Tindakan pencegahan dan
pertanggungjawaban negara merupakan dua hal yang berbeda.
Pertama, negara memiliki kewajiban untuk melakukan
tindakan-tindakan pencegahan guna menghindari terjadinya
pencemaran lingkungan laut lintas batas. Kedua, diperlukan apa
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yang disebut dengan prinsip pertanggungjawaban negara.
Prinsip ini adalah bagaimana suatu negara perlu bertanggung
jawab apabila terjadi pencemaran lingkungan yang bersifat
lintas batas, seperti yang dijelaskan asas Nomor 22 Deklarasi
Stockholm 1972, yang berbunyi: “Negara-negara pihak akan
bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut hukum
internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi untuk
korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang
disebabkan oleh kegiatan dalam yurisdiksi atau pengawasan
negara-negara tersebut untuk kawasan di luar yurisdiksi
mereka.”
Tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk
pencemaran lintas batas pada umumnya melalui laut.
Pencemaran laut yang bersumber dari tumpahan minyak dapat
bersumber dari ladang minyak bawah laut, operasi kapal
tanker, docking, terminal bongkar muat tengah laut, tangki
ballast dan tangki bahan bakar, scrapping kapal, kecelakaan
kapal tanker. Sehingga pencemaran lingkungan laut dalam hal
ini mendapatkan perhatian dari lingkup regional, nasional,
maupun internasional. Perhatian ini diberikan karena dampak
dari pencemaran laut yang dapat mempengaruhi ekosistem
kelestarian lingkungan serta sumber daya alam yang berada di
laut bagi kepentingan regional maupun nasional negara pantai
dan kepentingan umat manusia. Sehingga dalam hal ini
selayaknya perlu ketentuan internasional dalam hal
perlindungan lingkungan laut. Pada “Konvensi Jenewa 1958”
mengenai rezim laut lepas yang mengatur tentang pencemaran
lingkungan laut oleh tumpahan minyak yaitu pada Pasal 24,
namun sekarang diatur dalam United Nations Convention on
the Law of The Sea (UNCLOS) pada Pasal 94 yang berbunyi:
“Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control
in administrative, technical and social matters over ships flying
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its flag (yang berarti adalah bahwa setiap negara harus
melaksanakan
secara
efektif
yurisdiksinya
dan
mengendalikannya di bidang administratif, teknis, dan sosial di
atas kapal yang mengibarkan benderanya)”. Serta asas Nomor
21 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi: “Negara-negara
telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk
mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan
kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab
untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau
kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk
lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas
yurisdiksi nasional”.
Meskipun telah dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan
yang ada, tidak menutup kemungkinan akan mencemari
lingkungan. Hal-hal baik yang bersifat kecelakaan maupun
karena kelalaian dapat terjadi kapan saja. Sehingga segala
upaya dilakukan oleh negara-negara berdaulat guna melindungi
kelestarian wilayah lautnya. Hingga pada tahun 1948
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk
suatu badan dalam bidang kemaritiman yang bernama
International Maritime Organization (IMO) yang mulai berlaku
pada tahun 1958 setelah dipenuhinya syarat dengan diterima
atau disetujui oleh 21 negara di dunia. Dalam
perkembangannya, IMO menghasilkan beberapa konvensi
terkait khusus mengatur polusi dan kompensasi terhadap
pencemaran laut oleh minyak yang berasal dari kapal seperti,
Maritime Pollution (MARPOL) tahun 1978, International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)
tahun 1969 dan OPRC.
Dalam hukum nasional, dasar hukum yang telah dimiliki
dalam penyelesian kasus tumpahan minyak antara lain: (1)
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Musibah tumpahan/pencemaran minyak di laut adalah
musibah yang harus mendapatkan perhatian khusus
pemerintah. Pasalanya, musibah ini seringkali terjadi,
khususnya di laut Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir.
Setiap terjadinya musibah, tumpahan minyak kemudian akan
berdampak pada kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi
yang sangat besar. Bahkan, tidak jarang juga mengambil korban
jiwa manusia.
Melihat pentingnya laut sebagai fungsi kehidupan dan
banyaknya kasus tumpahan minyak di laut, Pemerintah perlu
melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang
tegas kepada pencemar. Selain dasar hukum yang sudah
dimiliki oleh Indonesia untuk menyelesaikan pencemaran
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Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; (2)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan; (3) Peraturan Pemerintah No. 21
Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; (4)
Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (5) Peraturan Presiden
No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat
Akibat Tumpahan Minyak di Laut; (6) Peraturan Menteri
Perhubungan No. PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan; (7) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus
dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan (8) Keputusan
Menteri Perhubungan No. KP 355 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
(Puskodalnas).
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PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG SOSIAL BUDAYA
1. Tindak Pidana Penodaan Agama
a. Permasalahan dan Kondisi saat ini
Diaturnya tindak pidana mengenai penodaan agama
sebenarnya merupakan pengejawantahan dari nilai Sila I
Pancasila. Sebagaimana pendapat Mohammad Hatta dalam
Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1977, bahwa
sila Ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya dasar dari saling
menghormati antar agama/kepercayaan masing-masing,
melainkan menjadi dasar yang memimpin jalan kebenaran,
keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.
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lingkungan di laut, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk
meratifikasi International Convention on Oil Pollution
Preparedness, Response and Co-Operation 1990 (Konvensi
OPRC).
International Convention on Oil Pollution Preparedness,
Response and Co-Operation 1990 adalah konvensi yang lahir
dari suatu konferensi di Paris pada Juli Tahun 1989. Konvensi ini
yang kemudian diadopsi pada Sidang Assembly International
Maritime Organization (IMO) pada tanggal 30 November 1989
dan diberlakukan pada 13 Mei 1995. Substansi pokok dari
Konvensi OPRC mengamanatkan kepada negara peserta untuk
mempersiapkan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai
upaya kesiapsiagaan dalam hal terjadi musibah pencemaran,
khususnya oleh minyak di laut. Selain itu, guna mendukung
kelancaran dan keberhasilan upaya penanggulangan
pencemaran minyak di laut, Konvensi OPRC juga
mengamanatkan agar negara peserta Konvensi menjalin kerja
sama dalam penanggulangan pencemaran, baik dalam lingkup
nasional, regional dan Internasional.
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Demikian pula, Naskah Garis Besar Haluan Ideologi
Pancasila, juga menyarikan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila
sebagai berikut:
- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan
menolak paham anti-Tuhan (ateisme);
- Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara
berkeadaban, saling menghormati satu sama lain;
- Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan
beribadah menurut agama dan kepercayaannya masingmasing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan;
- Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan
kepercayaannya
masing-masing
dengan
tetap
mengedepankan
harmoni
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Saat ini pengaturan tindak pidana ini diatur alam UU No.
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalaghunaan dan/atau
Penodaan Agama. Undang-undang ini beberapa kali diajukan
pengujian materiilnya kepada Mahkamah Konstitusi, dapat
dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara uji
materiil tahun 2009, 2012, 2017, 2018 dan 2019. Dari semua
putusan tersebut, amar putusannya menolak atau tidak dapat
menerima pengajuan pengujian materil tersebut. Putusan MK
yang pertama terhadap pengujian UU ini adalah sebagaimana
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUUVII/2009, yang menolak secara keseluruhan uji materiil tersebut,
dan menjadi acuan bagi putusan MK berikutnya. Disebutkan
dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dari sudut pandang
HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap
manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan
kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan
tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap
orang, sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 354

SA
N

Arah Pembangunan Hukum
Dalam kasus penegakan hukum UU ini, ada 5 kategori jenis
perbuatan penodaan agama yang didakwakan: (i)
perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara
eksplisit ditujukan untuk menghina atau meyerang agama
atau simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama; (ii)
perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama dengan
perbuatan merendahkan atau menghina agama lain; (iii)
penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran mainstream;
(iv) “kesalahan” dalam menjalankan ritual keagamaan; dan
(v) perbuatan- perbuatan lainnya yang didakwa sebagai
sebagai penodaan agama
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antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM
yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan
bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang
tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara
akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan
yang lebih baik (the best life possible), dan UU Pencegahan
Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan
agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua
penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan
perlindungan yang sama.
UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai
Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi UndangUndang, menjadi dasar perubahan pada KUHP, sehingga pasal
penodaan agama ini disisipkan Pasal 156a pada Buku II tentang
Kejahatan KUHP (W.v.S). Dalam rumusan pasal ini unsur
objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan harus dimaknai secara
alternatif (huruf a atau b), bukan kumulatif.
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definisi dan cakupan penodaan agama secara luas dan
tidak ada pembedaan yang jelas antara perbuatan
“penodaan agama” dengan “aliran menyimpang.”
Pengadilan juga masih sering melakukan kesalahan dalam
menafsirkan unsur-unsur “dengan sengaja” dan “di muka
umum.
Tuduhan penodaan agama juga sering terjadi karena
adanya intimidasi dan tekanan massa yang mempengaruhi
lembaga penegak hukum untuk dapat bertindak netral dan
objektif, serta mempengaruhi jalannya peradilan yang
bebas dan tidak memihak (fair trial).
Untuk memenuhi unsur “dengan maksud” agar supaya
orang tidak menganut agama apapun juga yang
bersednikan Ketuahan YME, sebgaimana disebut dalam
Pasal 4 huruf b UU ini (kedua unsur pidana yang disebutkan
dalam Pasal 4 UU ini sifatnya kumulatif), seringkali
pengadlilan memanggil saksi ahli dari ahli agama tertentu,
sedangkan yang tepat adalah saksi ahli psikologi.
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 merupakan
peraturan yang berasal dari Penetapan Presiden yang
dibentuk berdasarkan Surat Presiden Nomor 2262/HK/59
tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara (tidak
tercantum dalam UUD 1945).
Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang
Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di
Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UndangUndang Dasar 1945 dan juga Ketetapan MPRS Nomor
XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS
Nomor XIX/MPRS/1966, maka segala Penetapan Presiden
dan
Peraturan
Presiden
harus
dilakukan
evaluasi/peninjauan.

7)
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Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai
Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, ditetapkan
bahwa Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Nomor
1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama ditetapkan sebagai UndangUndang Kondisional. Undang-Undang Kondisional adalah
Undang-Undang yang harus segera diganti atau diubah
sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden
dan Peraturan Presiden, sampai sekarang (2019) dengan
berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (50
tahun), Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama tersebut belum dilakukan perubahan atau
penggantian. Dengan alasan tersebut, seharusnya
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
tersebut diajukan penggantian atau perubahannya,
sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28E, Pasal
28I, dan Pasal 29 yang mengatur tentang kebebasan
memeluk agama dan kepercayaan
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2. Perubahan UU Perkawinan
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
DPR dan Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Fokus
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perubahan pada UU Perkawinan ada pada pasal 7 ayat (1) yakni
tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16
tahun menjadi 19 tahun. Perubahan UU Perkawinan dilakukan
untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi
No.22/PUU-XV/2017 yang menyatakan batal ketentuan pasal 7
ayat (1) UU Perkawinan. Pada putusannya MK menegaskan
bahwa usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun
bagi laki-laki adalah diskriminasi dan memerintahkan agar DPR
dan Pemerintah melakukan perubahan atas UU Pekawinan
paling lambat 3 (tiga) tahun setelah putusan dibacakan. Namun
perubahan UU Perkawinan yang hanya berfokus pada
perubahan batas minimal usia perkawinan ini telah
mengabaikan hal-hal penting lain yang dalam UU Perkawinan
yang mendesak untuk dirubah, yaitu:
1) Perjanjian perkawinan. Berdasarkan Putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) UU
Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau
selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau
notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”.
Dengan putusan MK tersebut waktu pembuatan perjanjian
pranikah diperluas. Kedua belah pihak dapat membuat
perjanjian baik sebelum maupun selama masih dalam
ikatan perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak,
dan perjanjian itu disahkan pegawai pencatat perkawinan
atau notaris.
2) Terkait dengan kedudukan Kepala keluarga dimana Pasal
31 ayat (3) UU Perkawinan menyebutkan suami adalah
kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
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Rumusan ini menurut bersifat diskriminatif, bias gender,
karena pada faktanya ada banyak perempuan yang
menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. Data BPS
menunjukkan jumlah kepala keluarga perempuan
meningkat jumlahnya sejak tahun 2009 hingga tahun 2019
dari angka 14.7% menjadi 15.7%. Ketiadaan pengakuan
terhadap perempuan sebagai kepala rumah tangga adalah
bentuk pengabaian yang merupakan salah satu bentuk
diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan.
Terkait dengan Status anak luar kawin. Berdasarkan
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
hukum mengikat. Ini artinya setelah putusan tersebut anak
luar kawin mempunya hubungan darah dengan ayah
biologisnya sepanjang dapat dibuktkan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum. Bahkan dalam amarnya MK telah
merumuskan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya”.
Terhadap status anak hasil bayi tabung atau sewa Rahim.
Bayi tabung adalah hasil pembuahan sperma dan ovum

4)
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dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri
dari mana ovum berasal. Pengaturan hukum bayi tabung
terdapat pada Pasal 127 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009
tentang Kesehatan yang mengatur bahwa upaya
kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh
pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
- Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri
yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari
mana ovum berasal;
- dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu;
- pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
Namun yang menjadi permasalahan bagaimana jika anak
tersebut dilahirkan dari proses bayi tabung bukan dari dari
pasangan suami-istri yang sah atau menggunakan
surrogate mother? Hal ini memang masih menjadi
perdebatan, karena UU Kesehatan tidak mengatur hal
tersebut. Namun UU Perkawinan perlu mengakomodir dan
memberikan solusi karena dengan perkembangan sosial di
masyarakat hal tersebut sangat mungkin terjadi.
Pengaturan diperlukan guna memberikan perlindungan
dan status yang jelas terhadap anak yang dilahirkan.

b.
1)

Arah Pembangunan Hukum
Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengatasi
permasalahan tersebut, dengan:
- mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) tentang
Perjanjian perkawinan sesuai keputusan MK
- mengubah ketentuan pasal 31 ayat (3)
- mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) tentang status
anak luar kawin sesuai dengan Keputusan MK
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UU Perkawinan juga perlu mengakomodasi dan
memberikan solusi terkait anak yang dilahirkan dari bayi
tabung dan sewa rahim (surrogate mother).
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3. Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menunjukan
bahwa Negara Indonesia menyadari posisi seorang anak
merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk
menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan
pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam
sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak
mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Selama kurang lebih enam belas tahun Indonesia
menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan
penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan,
penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak
berdasarakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Sistem pidana tersebut dianggap tidak
perlindungan bagi anak sehingga memunculkan stigmatisasi,
interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya, permasalahan
keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan
permasalahan readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
Atas berbagai problematika tersebut maka lahir UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, yang berupaya menginkorporasikan prinsip dan nilai yang
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terdapat pada Konvensi Hak Anak dan instrumen lainnya ke
dalam sistem peradilan pidana anak.
Perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi
kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut
antara lain: perubahan filosofi peradilan anak dari yang semula
retributif justice menjadi restorative justice; perluasan cakupan
“anak”; usia pertanggungjawaban pidana Anak; penghilangan
Kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; perubahan
nomenklatur; kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat;
penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan; serta adanya
upaya pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai measure
of the last resort.
Upaya melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak
sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak
yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada
prinsip keadilan restorasi (restorative justice).
Permasalahan di lapangan menunjukan bahwa yang
dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga
tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pascaadjudikasi, atas dasar hal tersebut, terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan
bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan
sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA.
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada
warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus
sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan
melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan
kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan
kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Berdasarkan data penyaluran bantuan hukum yang dilakukan
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Dari data tersebut bantuan hukum terhadap penyelesaian
kasus pidana menenmpati posisi teratas disusul dengan kasus
keperdataan, dan untuk kasus yang berhubungan dengan
sengketa tata usaha negara belum terdapat lembaga yang
mengajukan bantuan hukum untuk menangani kasus tersebut,
sehingga dapat dimaknai bahwa banyak kasus pidana yang
dilakukan oleh penerima bantuan hukum, dan penerima
bantuan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya
menyebutkan penerima bantuan hukum dari negara hanyalah
setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dan anak
bukanlah merupakan kategori yang menjadikan wajib untuk
dapat diberikan bantuan hukum.
Hal tersebut tentu tidak selaras dengan ketentuan yang
tertuang di dalam Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012, dimana anak berhak memperoleh
bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Dari
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ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa negara wajib
menyediakan bantuan hukum terhadap kasus-kasus yang
melibatkan anak.
Arah Pembangunan Hukum
Melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan memasukan
anak sebagai salah satu kategori/penggolongan sebagai
orang yang berhak memperoleh bantuan hukum, sama
dengan orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak
dasarnya.
Melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur penegak
hukum terkait dengan ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga dapat
dipastikan bahwa anak berhak memperoleh bantuan
hukum yang sesuai dengan kebutuhannya.
Membentuk pengaturan sanksi bilamana bantuan hukum
yang diberikan tidak lakukan secara layak dan profesional
oleh organisasi bantuan hukum. Karena berdasarkan
catatan temuan di dalam menyalurkan dana bantuan
hukum masih terdapat lembaga bantuan hukum yang
menyalahgunakan dana bantuan hukum, misalkan dengan
mempergunakan dana administrasi penerima bantuan
untuk mencairkan dana bantuan hukum tetapi tidak
melaksanakan kewajiban pendampingan yang seharusnya
diberikan, modus-modus seperti itu tentu akan merugikan
masyarakat, dan di dalam Undang-Undang Bantuan
Hukum itu sendiri hanya berisi satu larangan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 21 yaitu tentang larangan
menerima atau meminta pembayaran dari Penerima
Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan
perkara yang ditangani, namun tidak terdapat sanksi
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kewajiban sesuai dengan profesinya.
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4. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan
merupakan program negara yang bertujuan memberikan
kepastian
perlindungan
dan
kesejahteraan
yang
diselanggarakan berdasarkan asas manfaat dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia. Sistem jaminan nasional
diselenggarakan berdasarkan prinsip : a. kegotong-royongan; b.
nirlaba; c. keterbukaan; d. Kehati-hatian; e. akuntabilitas; f.
portabilitas; g.kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat dan;
i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar
kepentingan peserta. Seiring berjalan waktu terdapat
ketentuan dalam undang-undang sistem jaminan sosial yang
perlu untuk dirubah seperti ketentuan terkait penerima
bantuan iuran dalam Undang-Undang ini yang hanya untuk fakir
miskin dan orang tidak mampu, sementara untuk orang
berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas belum
tercakup dalam perlindungan menurut Undang-Undang ini.
Kemudianketentuan Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa
iuran untuk program jaminan sosial bagi fakir miskin dan tidak
mampu dibayar oleh pemerintah, pengkategorian fakir miskin
dan tidak mampu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan
pengangguran yang belum bekerja, orang tua lanjut usia, anakanak dan golongan lain yang tidak bekerja dan tidak membayar
iuran tetapi tidak masuk dalam kategori miskin dan tidak
mampu.
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Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
direkomendasikan terkait dengan sistem jaminan sosial
nasional adalah sebagai berikut:
1) Penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial selain kepada fakir miskin
perlu juga diberikan kepada orang berkebutuhan khusus
dan penyandang disabilitas.
2) Perlu penjelasan lebh lanjut mengenai kategori fakir miskin
dan orang tidak mampu dalam iuran program jaminan
sosial sehingga berhak dibayarkan oleh pemerintah.
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5. Pengurus KONI rangkap Jabatan Publik
a. Permasalahan dan kondisi saat ini
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 perihal Rangkap Jabatan
KDH/ Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta
Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI, masih terdapat 7
provinsi yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 40
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (UU SKN). Bunyi pasal 40 UU SKN
“Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi,
dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak
terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik”.
Pada umumnya alasan terjadinya rangkap jabatan tersebut
diharapkan melalui wibawa pejabat akan mempelancar
pengumpulan dana dan mendapatkan dukungan dan simpati
masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dengan cepat.
Sedangkan pada pasal 76 dan 134 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tegas menyebutkan
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larangan pejabat publik rangkap jabatan dalam bidang apapun.
Kondisi ini menunjukan pasal 40 UU SKN belum efektif
dilaksanakan dilihat dari aspek budaya hukum masyarakat yang
belum memahami adanya aturan tersebut dan aspek
pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal ini yang
bertanggungjawab yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga.
Permasalahan krusial sebagai dampak tidak dilaksanakan
ketentuan pada pasal 40 UU SKN :
1) Potensi konflik kepentingan (conflict intIerest) pada
pejabat yang merangkap sebagai pengurus KONI
khususnya dalam hal perencanaan anggaran APBN/APBD
2) Belum terdapat sinergitas program penyelenggaraan
keolahragaan antara pemerintah dengan KONI (pusat dan
daerah)
3) Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan
pemerintah terhadap kegiatan organisasi keolahragaan
Arah Pembangunan Hukum
Perlu dilakukan penguatan terhadap pelaksanaan
ketentuan pada pasal 40 UU SKN untuk menyelesaikan
permasalahan krusial tersebut diatas, diantaranya:
1) Mengubah norma Pasal 40 menjadi norma bersifat
larangan.
2) Membangun sistem tata kelola pembinaan dan
pengawasan organisasi olahraga.
3) Sosialisasi UU SKN kepada pejabat struktural dan publik
pusat dan daerah
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6. Pendanaan Keolahragaan
a. Permasalahan dan kondisi saat ini
Prestasi olahraga merupakan salah satu tujuan akhir dari
proses pembinaan dan pengelolaan penyelenggaraan olahraga,
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upaya peningkatan prestasi olahraga ini perlu didukung dengan
serangkaian pembinaan keolahragaan yang sistematis dan
kemampuan anggaran yang memadai, pasal 69 UU SKN jo Pasal
2 Pereatuaran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga menyebutkan bahwa sumber anggaran
keolahragaan dari pemerintah pusat dan daerah serta
masyarakat dengan prinsip kecukupan dan berkesinambungan.
Alokasi anggaran keolahragaan dari pemerintah pusat dan
daerah berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU SKN diberikan dalam
bentuk hibah, merujuk pasal 298 Undang-Undang Pemerintah
Daerah mekanisme penyaluran anggaran melalui hibah ini
sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan pemerintah
atau kemampuan dan ketersediaan keuangan khususnya
pemerintah daerah, sedangkan kemampuan setiap daerah
berbeda-beda, mekanisme ini sangat menghambat upaya
peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan pembinaan
keolahragaan secara berkesinambungan utamanya didaerah
sebagai tonggak proses pembinaan keolahragaan nasional.
Ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa belanja hibah dapat
diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kondisi saat
ini kedudukan organisasi keolahragaan bentuk dan akte
pendiriannya masih banyak dan tidak berbadan hukum
sehingga menghalangi realisasi penyaluran hibah, ini terjadi
karena pranata organisasi keolahragaan belum mampu
melaksanakan ketentuan tersebut
Permasalahan krusial terkait Pendanaan keolahragaan
ketentuan pada UU SKN:
1) Besarnya kebutuhan pendanaan dalam pembinaan dan
pengelolan keolahragaan
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Belum terlaksananya prinsip pendanaan keolahragaan
“kecukupan dan berkesinambungan”
Belum terwujudnya pengembangan sumber-sumber
pendanaan keolahragaan lain selain dari Pemerintah Pusat
dan Daerah (APBN/APBD)
Belum bekembangnya indusri keolahragaan
Menetapkan insentif perpajakan khususnya kepada para
pihak yang ikut mendanai pengembangan bidang
keolaahragaan

N

2)

Arah Pembangunan Hukum
Perlu dilakukan penguatan norma dalam hal Pendanaan
keolahragaan pada UU SKN, diantaranya:
1) Dibutuhkan norma yang memberikan kepastian anggaran
berdasarkan prinsip kecukupan dan kesinambungan
2) Perubahan mekanisme pengalokasian anggaran.
3) Pembinaan organisasi keolahragaan sehingga memiliki
kesiapan dan kecakapan dalam menerima pengalokasian
anggaran
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7. Sinergitas Penanganan Wabah Penyakit Menular
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPJP) 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan sumber
daya manusia diarahkan untuk terwujudnya manusia Indonesia
yang sehat, cerdas, produktif dan masyarakat yang semakin
sejahtera. Dalam kerangka tersebut jelas menunjukan bahwa
pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin
dicapai salah satunya adalah masyarakat yang sehat.
Membangun masyarakat yang sehat tentu harus dilihat
secara holistik, mulai dari upaya-upaya membangun pola hidup
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sehat sampai dengan kemampuan menangani berbagai
permasalahan kesehatan, salah satunya terkait dengan wabah
penyakit. Penanganan secara cepat terhadap wabah penyakit
juga merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan
sebagai usaha kesehatan perorangan maupun masyarakat.
Upaya pemberantasan wabah penyakit menular di
Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian apalagi mengingat
beberapa jenis penyakit kembali mewabah. Kenyataannya
adalah hingga saat ini Indonesia masih terancam wabah
penyakit menular klasik, seperti diare, TBC, malaria, tetanus,
dan polio (Lubis 2005), (Bappenas 2005b).
Kebijakan Umum Pemberantasan Wabah Penyakit
Menular dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam Undang-undang
ini dikatakan bahwa Menteri Kesehatan menetapkan jenis-jenis
penyakit yang dapat menimbulkan wabah (Pasal 3) dan daerah
dalam wilayah Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah
wabah serta daerah yang sudah bebas wabah (Pasal 4). Dan
upaya penanggulangan wabah meliputi: (1) penyelidikan
epidemiologis, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengenal
sifat-sifat penyebabnya serta faktor yang dapat menimbulkan
wabah, (2) pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi
penderita termasuk tindakan karantina, (3) pencegahan dan
pengebalan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan
perlindungan kepada mereka yang belum sakit tetapi
mempunyai risiko terkena penyakit, (4) pemusnahan penyebab
penyakit, yaitu bibit penyakit yang dapat berupa bakteri, virus
dan lain-lain, (5) penanganan jenazah akibat wabah, (6)
penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 5).
Seperti disebutkan di atas kebijakan umum penanganan
wabah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 4

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019 | 370

PU

SA
N

EV

BP

H

N

Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular memiliki
berbagai keterbatasan antara lain:
1) Undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur dan
menetapkan ruang lingkupnya (obyek yang diatur).
Berdasarkan analisis situasi; perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan lingkungan
hidup, kondisi lingkungan, dan perubahan kehidupan sosial
dan budaya termasuk perilaku sosial ada kecenderungan
perkembangan tentang pola, penyebaran, dan jenis
penyakit. Dalam dekade terakhir menunjukan telah terjadi
beberapa penyakit menular baru (new emerging diseases),
penyakit menular dan jenis penyakit tertentu timbul
kembali (re-emerging diseases) serta perubahan tingkat
endemisitas maupun meningkatnya ancaman terjadinya
KLB/wabah. Wabah tidak hanya pada penyakit menular
saja melainkan terjadi juga karena penyakit tidak menular,
seperti keracunan makanan ataupun bahan kimia
termasuk gas-gas yang menganggu pernafasan, radiasi,
dan perilaku tak sehat. Banyak kasus penularan penyakit
disebabkan oleh terbawanya sumber penularan lintas
batas (dari luar negeri), seperti H1N1, H5N1, H7N9, SARS,
MERS-CoV, dan lain-lain. Isu bioterorism merupakan
contoh lain dampak perkembangan IPTEK, terhadap
penularan penyakit. Sedangkan perubahan lingkungan
hidup, sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit,
contohnya adalah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
yang
semakin
banyak
jenisnya
juga
media
perkembangbiakannya,
sangat
mempengaruhioleh
perubahan lingkungan hidup. Terlebih lagi kondisi
lingkungan yang secara ekologis semakin tidak baik
merupakan penyebab makin kompleksnya jenis dan
penularan penyakit. Adapun perubahan kehidupan sosial
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dan budaya, terutama perilaku sosial mengakibatkan
perkembangan dan peningkatan jenis-jenis penyakit
menular tertentu, diantaranya adalah penyakit menular
seksual seperti HIV/AIDS dan lain-lain.
Dari sisi yuridis, menyusul diberlakukannya UndangUndang Pemerintahan Daerah yang baru, maka bidang
kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar. Oleh karena itu, pengaturan terhadap
tugas dan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah
daerah serta masyarakat dalam penanggulangan wabah
perlu menyesuaikan dengan undang-undang ini.
Sementara itu dalam UU Wabah Penyakit Menular, juga
belum mengatur secara spesifik tentang pembagian dan
kriteria yang jelas terkait penyediaan sumber daya antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dari sisi teknis penanggulangan, dalam hal upaya
pengendalian
terhadap
kemungkinan
terjadinya
KLB/Wabah, perlu adanya sinergi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan
melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi. Oleh
karena itu harus ada koordinasi jejaring kerja dan
kemitraan yang jelas dalam suatu peraturan mengenai
wabah. Demikian pula pengaturan keterlibatan lembaga
donor internasional maupun negara asing dalam
kerjasama
penanggulangan
KLB/Wabah
tetap
memperhatikan pembatasan kewenangan pihak asing
demi kedaulatan nasional. Pengaturan terkait kerja sama
internasioal dalam hal penelitian, uji coba, dan
penanggulangan wabah, sebaiknya memperhatikan
instrumen hukum internasional seperti International
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Health Regulation (IHR) 2005, khususnya mengenai Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC).
Hal lain yang belum diatur dalam UU Wabah Tahun 1984
adalah mengenai pembinaan dan pengawasan dalam
penanggulangan KLB/Wabah. Aspek ini menjadi penting
untuk diatur agar dampak yang akan timbul akibat kejadian
KLB/wabah dapat diminimalkan. Pembinaan diarahkan
untuk pengelolaan sumber daya, metode pendekatan
penanggulangan, peningkatan kemampuan teknis SDM,
serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan
pengawasan diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan
atau hal-hal yang dapat menghambat serta mempengaruhi
pelaksanaan penanggulangan KLB/wabah.
Mencermati perkembangan sosial, ekonomi, budaya,
keamanan dan pertahanan serta perkembangan IPTEK
maka bukan hal yang mustahil KLB/Wabah disebabkan
dengan sengaja oleh ulah manusia untuk tujuan tertentu
seperti terorisme gaya baru maupun ketahanan suatu
wilayah atau negara. Oleh karena itu, di samping masalah
epidemiologi penyakit, dalam penyelidikan KLB/wabah
apabila ditemukan unsur (bukti) yang mengarah kepada
tindak pidana perlu diatur dengan jelas tentang prosedur
penyidikannya. Sementara dalam UU Wabah Tahun 1984
tidak diatur mengenai penyidikan.
Ketentuan sanksi dalam UU Wabah Tahun 1984 dinilai
masih sangat terbatas. Di samping itu rumusan sanksi
pidana, kurang memperhatikan perkembangan tentang
teori pemidanaan khususnya tentang sistem sanksi. Hal ini
dikhawatirkan tidak memiliki efektivitas dalam penerapan
dan tujuan sanksi itu sendiri maupun efek jera bagi pihakpihak terkait yang dengan sengaja atau patut diduga dapat
menimbulkan KLB/Wabah.

6)
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UU Wabah Tahun 1984 mengamanatkan 6 (enam) buah
Peraturan Pemerintah dan Ketetapan Menteri tentang
jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan
wabah. Namun demikian sampai saat ini baru satu buah PP
yang diterbitkan, yaitu PP No. 40 Tahun 1991 tentang
Wabah Penyakit Menular, kalau Ketetapan Menteri ada
Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular
Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan serta Peraturan Menteri Kesehatan No.
82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit
Menular. Disamping itu amanat peraturan pelaksana dari
ketentuan UU Wabah Tahun 1984 banyak bentuknya yang
kurang tepat. Misalnya Pasal 8 UU Wabah Tahun 1984,
mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pemberian ganti rugi
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini
sebenarnya bersifat teknis sehingga tidak tepat jika
peraturan pelaksananya berupa PP.
Menyusul telah diundangkannya Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
maka perlu sinkronisasi peraturan yang terkait dengan
wabah khususnya juga kedudukan Undang-Undang
Kesehatan yang seharusnya menjadi undang-undang
payung (umbrella act) bagi pembentukan undang-undang
lain (sektoral) di bidang kesehatan.
Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular di
Indonesia telah ter sistem, efektif, efisien dan
berkesinambungan tetapi belum terkoordinasi secara
optimal sehingga Presiden memerintahkan untuk
menggunakan data set sebagai salah satu syarat
keberhasilan program kesehatan masyarakat termasuk
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penanggulangan wabah penyakit menular dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan agar
Pemerintah dapat melakukan pengumpulan, pengelolaan
dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat
dibagipakaikan guna menghindari perbedaan.

N

Arah Pembangunan Hukum
Mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
dengan melakukan penggantian dikarenakan peraturan
tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika
kehidupan masyarakat yang telah berkembang sehingga
disusun RUU Wabah yang masuk prioritas Prolegnas
Tahun 2019.
Membuat pengaturan dalam RUU/ UU Wabah terkait jenis
penyakit yang sudah ditetapkan dan masih belum dicabut
oleh WHO(ketentuan internasional).
Membuat pengaturan sanksi pelanggaran dan kelalaian
yang tegas dalam upaya pemberantasan wabah penyakit
menular, sehingga aturan tersebut dapat ditegakan secara
efektif yang tertuang dalam RUU/ UU Wabah.
Membuat perangkat hukum khusus yang mengatur
tentang sinergitas penanganan wabah bilamana terjadi
kondisi darurat yang memerlukan penanganan secara
cepat dan tepat.
Membuat peraturan-peraturan teknis pencegahan,
penanganan terhadap penderita wabah, pasca wabah
termasuk jaminan tertampungnya dan tertanganinya
semua penderita wabah yang berobat ke rumah sakit, dan
harus ditegakkan dengan pengawasan ketat sehingga
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rumah-rumah sakit pun aktif mengantisipasi kemungkinan
ledakan pasien, dan semua pasien tertangani dengan layak
sehingga wabah juga tidak semakin menyebar.
Membuat tambahan pengaturan tentang upaya
penanggulangan wabah (Pasal 5 UU Wabah Penyakit
Menular) pada UU Kesehatan demi kepastian hukum.
Membuat pengaturan terkait sinergitas penanganan
wabah melalui sinkronisasi UU Wabah Penyakit Menular
(RUU/ UU Wabah), UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU
Kesehatan serta peraturan pelaksananya karena UU
Kekaratinaan Kesehatan lebih ke pengaturan prosedural
sedangkan UU Kesehatan dan UU Wabah merupakan
pengaturan substansial sehingga ketiganya saling
melengkapi demi kepastian hukum.
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8. Disharmoni Pengaturan Kewenangan Izin Edar Obat
a. Permasalahan dan Kondisi Saat Ini
Pengetahuan masyarakat akan obat tentu terbatas apalagi
mengenai izin edarnya, hanya kalangan tertentu yang berkutat
dalam pekerjaannya di bidang farmasi yang pasti mengerti akan
hal tersebut. Pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat
sebagai konsumen obat dan mengawasi pengusaha sebagai
pemilik industri farmasi menetapkan regulasi terkait obat,
antara lain PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan, Perpres No. 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Permenkes
No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat. Kenyataannya
dari 2 peraturan perundang-undangan itu terdapat masalah
pengaturan kewenangan. Ketentuan Pasal 9 ayat(1) PP No. 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat
kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin
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edar dari Menteri. Hal ini diartikan bahwa izin edar sediaan
farmasi dan alat kesehatan diberikan oleh Menteri Kesehatan.
Dalam Ketentuan Umum PP ini (Pasal 1 angka 1) disebutkan
bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat
tradisional dan kosmetika. Namun ketentuan Pasal 4 huruf a
Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas
pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai
kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai
dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat
dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, ada disharmoni pengaturan antara 2
peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur
kewenangan menerbitkan izin edar obat. Berdasarkan asas
hukum lex superior derogat legi inferior, bahwa sebuah
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, maka kewenangan untuk menerbitkan izin edar
berada di tangan Menteri Kesehatan, karena secara hierarki, PP
No. 72 Tahun 1998 lebih tinggi dari Perpres No. 80 Tahun 2017.
Jika ditelusuri PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan berlaku sebelum
dibentuknya BPOM. BPOM merupakan sebuah lembaga yang
bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di
Indonesia. Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan
tersebut, BPOM membutuhkan sebuah kewenangan
menerbitkan izin edar, tanpa kewenangan tersebut, tugas dan
fungsi pengawasan yang dimilikinya tidak akan efektif sehingga
sebaiknya kewenangan menerbitkan izin edar obat sepenuhnya
diberikan kepada BPOM.
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Hal itu sesuai dengan Pasal 2 ayat(2) dan ayat(3)
Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat,
menyatakan bahwa (2) Izin Edar diberikan oleh Menteri; (3)
Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala
Badan. Ketentuan Umum Permenkes ini (Pasal 1 angka 16)
menyatakan bahwa Kepala Badan yang dimaksud adalah Kepala
Badan yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Obat
dan Makanan sehingga setiap produk obat yang akan beredar
di Indonesia harus memiliki izin edar dari BPOM.
Arah Pembangunan Hukum
Masalah kewenangan izin edar obat antara Kementerian
Kesehatan dan BPOM secara regulasi rancu dan perlu:
1) Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat(1) PP No. 72 Tahun
1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan, pengaturan khusus izin edar sediaan farmasi
ada pada BPOM, menjadi “sediaan farmasi hanya dapat
diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Kepala BPOM
sedangkan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah
memperoleh izin edar dari Menteri“.
2) Sinkronisasi demi kepastian hukum antara ketentuan Pasal
9 ayat(1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan Pasal 4 huruf
a Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
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9. Perlindungan Konsumen
a. Permasalahan dan Kondisi Saat ini
Politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia
diejawantahkan pada Undang-undang Nomor Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU
Perlindungan Kosumen). UU Perlindungan Kosumen ini
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dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan
martabat konsumen melalui peningkatan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian
konsumen
untuk
melindungi
dirinya,
serta
menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung
jawab. Artinya selain fokus terhadap pemberdayaan konsumen
melalui perlindungan kepentingan konsumen secara integratif,
komprehensif, dan implementatif, UU Perlindungan Kosumen
ini juga turut mendorong iklim berusaha yang sehat untuk
mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau
jasa yang berkualitas.
UU Perlindungan Kosumen ini telah berlaku selama 20
tahun, dalam implementasinya ditemukan permasalahan, baik
terkait substansi hukum, maupun struktur hukum, maupun
budaya hukumnya. Selain itu beberapa pengaturan pada UU
Perlindungan Kosumen ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat.
Adapun beberapa permasalahan krusial yang ditemukan dalam
pelaksanaan UU Perlindungan Kosumen ini adalah sebagai
berikut:
1) UU Perlindungan Konsumen belum memberikan
perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi online
atau digital yang sedang marak saat ini serta potensi
perkembangannya ke depan. Dengan demikian ketentuan
pasal-pasal yang ada perlu menjamin perlindungan
konsumen dalam transaksi e-comerce dan e-dagang,
khususnya pengaturan terkait larangan klausula baku
dalam transaksi e-comerce dan e-dagang.
2) Permasalahan
efektivitas
kelembagaan
Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dan proses pemilihan
anggotanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU
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Perlindungan Konsumen BPKN mempunyai fungsi
memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden.
Meskipun BPKN memiliki karakteristik yang berbeda
dengan Kementerian/Lembaga, yakni sifatnya yang
independen, namun efektivitas pelaksanaan fungsi BPKN
perlu dikaji kembali. Hal ini mengingat adanya potensi
tumpang tindih kewenangan dalam konteks perlindungan
konsumen antara BPKN dengan Direktorat Jenderal
Perlindungan konsumen dan tertib niaga Kementerian
Perdagangan. Oleh karena itu kedua lembaga tersebut
perlu dilebur menjadi satu agar lebih efektif. Apabila
kelembagaan BPKN tetap dipertahankan maka proses
pengisian jabatan anggota BPKN tidak perlu melibatkan
DPR. Dalam hal ini proses konsultasi kepada DPR dalam
pemilihan anggota BPKN perlu dihapuskan.
Permasalahan efektivitas pelaksanaan kewenangan BPSK
dalam memutus sengketa perlindungan kosumen. Hingga
tahun 2017 Mahkamah Agung telah membatalkan 127
putusan Badan penyelesaian sengketa konsumen.
Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan karena
rendahnya kompetensi hukum majelis yang memutus
sengketa perlindungan kosumen tersebut. Dengan
demikian, untuk menghindari beban anggaran yang tidak
efektif, maka BPSK sebaiknya cukup melaksanakan fungsi
mediasi dan konsultasi saja, sementara fungsi
penyelesaian sengketa dengan cara memutus sebaiknya
diarahkan pada mekanisme gugatan sederhana pada
Peradilan Umum di lingkup Mahkamah Agung.

b.

Arah Pembangunan Hukum
Berdasarkan permasalahan dan kondisi sebagaimana
dijelaskan di atas, maka arah pembangunan hukum yang
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direkomendasikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai
berikut:
1) UU Perlindungan Konsumen perlu memberikan
perlindungan yang jelas kepada konsumen dalam transaksi
e-comerce dan e-dagang, khususnya pengaturan terkait
larangan klausula baku;
2) BPKN dan Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan
tertib niaga Kementerian Perdagangan sebaiknya dilebur
menjadi satu agar pelaksanaan fungsi terkait perlindungan
konsumen dapat dilaksanakan dengan lebih efektif;
3) Perlu peningkatan kompetensi hukum sumber daya
manusia di BPSK. Adapun kewenangan BPSK sebaiknya
cukup dibatasi untuk melaksanakan fungsi mediasi dan
konsultasi saja.
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Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum
dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku
dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian
dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM. Pembangunan
hukum nasional Indonesia haruslah berpijak pada nilai-nilai yang berasal
dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu, landasan terpenting yang
dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan
hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila
atau nilai dasar.
Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi
kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechtsidee)
tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar
bernegara (Grundnorm/Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber
dari segala sumber hukum di Indonesia. Lima nilai dasar ini dianggap
sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural.
Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional,
sekaligus basis ideal (spiritual) untuk menentukan suatu norma hukum.
Oleh sebab itu Pembangunan hukum pun harus bersifat
menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan yang selaras
dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Konsitutsi yakni: melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
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Pembangunan hukum juga harus terintegrasi dan bersinergi dengan
agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang
berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan
untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas (termasuk
hukum tidak tertulis) yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi
pembangunan materi/substansi hukum, pembangunan struktur hukum,
dan pembangunan budaya hukum, serta seiring dengan perkembangan
teknologi informasi maka pembangunan hukum terhadap sistem
informasi dan komunikasi hukum menjadi penting saat ini.
Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus
dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Sebagai bentuk
pegintegrasian pembagunan hukum dengan agenda pembangunan maka
pada tahun 2018 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan analisis dan
evaluasi, serta telah menghasilkan rekomendasi pembangunan hukum di
4 (empat) bidang pemerintahan, yaitu: 1) bidang politik, hukum,
keamanan, dan pemerintahan, (2) bidang ekonomi, keuangan, industri,
perdagangan dan infrastruktur, (3) bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup, serta (4) bidang sosial budaya. Pada masing-masing
bidang ini, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya untuk memperbaiki
materi hukum yang ada (existing), tetapi juga terhadap sistem hukum
secara keseluruhan yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan
penegakan hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran hukum
masyarakat atau budaya hukum.
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