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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 perundang-
undangan. 

 
Pasal 113 

 
 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). 

 
 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). 

 
 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). 

 

 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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KATA SAMBUTAN 

   

Indonesia saat ini sedang berjuang 

mewujudkan visi Bangsa dalam kurun waktu 

20 tahun yaitu  menuju Indonesia yang 

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. 

Mewujudkan visi Bangsa tersebut harus 

didukung dengan pembangunan di segala 

bidang, tidak terkecuali pembangunan di 

bidang hukum. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan 

bidang hukum ini sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat 

mempercepat proses pembangunan ekonomi, sosial dan politik.  

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan 

Bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap 

dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dimana sistem tersebut mengelaborasi 

beberapa subsistem yaitu materi hukum, struktur hukum, penegakan 

hukum dan budaya hukum yang kesemua subsistem tersebut saling 

beririsan dan melengkapi satu dengan yang lainnya. 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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: ”Negara 

Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum yang dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara yang 

menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan 

keadilan, di mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan UUD NRI 
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1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum 

(Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”.  

Globalisasi dengan segala pengaruhnya di segala bidang kehidupan 

masyarakat tentu akan mempengaruhi sistem hukum di setiap negara 

tidak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, pengaruh globalisasi menuntut 

sistem hukum nasional untuk dapat beradaptasi dengan berbagai aturan 

hukum yang juga berkembang di negara lain, hal ini 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, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan 

umum. Oleh sebab itu pembangunan hukum Nasional harus dilakukan 

dari dalam Indonesia sendiri (development from within). Untuk itu hukum 

Nasional Indonesia harus dikuatkan baik substansi maupun proses agar 

mampu menghadapi arus globalisasi dan dinamika masyarakat. 

Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) 

merupakan salah satu langkah strategis dalam mengawali pembangunan 

diharapkan dapat menjadi grand design arah pembangunan hukum untuk 

terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan 

berdasar pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Grand design pembangunan hukum nasional dibangun di atas 

fondasi 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. 

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.  
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Penyusunan DPHN di tahun 2018 ini merupakan tindaklanjut 

Penyusunan DPHN di tahun 2016 dan 2017, serta akan ditindaklanjuti lagi 

di tahun 2019. Meskipun hukum tidak senantiasa mengikuti saja apa yang 

dihendaki oleh pemerintah, tetapi juga bahwa penentuan politik dan 

kebijakan ekonomi juga harus tunduk pada ketentuan dan asas-asas 

hukum yang telah ditentukan oleh Konstitusi. Meski demikian, 

pembangunan hukum harus dapat memberi ruang gerak bagi perubahan 

karena fitrah bahwa zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya 

(tempora mutantur, nos et mutamur in Illis). Keberadaan hukum tidak 

boleh menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin 

mempertahankan nilai-nilai ortodoks. 

Pemerintah -sebagai regulator dan fasilitator pembangunan, 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan di Indonesia. 

Oleh karena itu Pemerintahan setidak-tidaknya harus didukung oleh 

politik, birokrasi, dan kapasitas membuat, menerapkan, serta 

mengevaluasi hukum. Dengan semakin kompleksnya persoalan di masa 

kini, negara membutuhkan inovasi untuk mengawal kemajemukan 

melalui kebijakan hukumnya. Salah satu upaya yang saat ini tengah 

dilakukan adalah dengan lebih banyak membuka akses bagi publik untuk 

memberi masukan bagi perumusan maupun evaluasi kebijakan. 

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 persoalan-

persoalan 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 penyusunan DPHN ini, khususnya kepada segenap jajaran 

pimpinan dan staf di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yang 
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berperan aktif dan bertanggung jawab dalam Penyusunan DPHN, Para 

Narasumber yang telah menyampaikan gagasan pemikiran dalam FGD 

Penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum yang diselenggarakan 

BPHN, yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. H. Muladi, S.H., 

Prof. Dr. F.X. Djoko Priyono, S.H., M.Hum., Prof. CFG. Sunaryati Hartono, 

S.H., dan Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., serta Para Narasumber yang telah 

berkontribusi memberikan makalahnya khusus untuk penyusunan buku 

DPHN ini,  yaitu: Dr. Bayu Dwi Anggoro, S.H.,M.H., Dr. Edmon Makarim, 

S.H.,LL.M., dan Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum., dan 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 maksimal bagi pembangunan hukum nasional. 

 

 

 

Jakarta,       Desember  2018 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan HAM, 

 

 

 

 

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,CN. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum 

Nasional (DPHN) untuk Tahun Anggaran 2018 dapat 

diselesaikan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 

Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

Penyusunan DPHN oleh Pusat Analisis dan Evaluasi 

Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dalam rangka melaksanakan 

fungsi pembinaan hukum nasional.  

DPHN merupakan salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum 

untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada 

Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Di dalam DPHN tergambar visi, misi, 

permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum 

nasional yang akan menjadi proyeksi kerangka regulasi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya. Oleh 

karena itu, arah pembangunan hukum harus bermakna progresif karena 

sifatnya yang selalu aktif memperbarui hukum menuju ke arah yang 

diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan 

perubahan-perubahan sosial; dan juga bermakna adaptif karena 

usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan 

masyarakat yang mutahir agar pembangunan hukum dapat mencapai 

usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan 

untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan yang mutahir 

(modernisasi) sekaligus mencapai usaha untuk mengadakan perubahan-

perubahan sosial.  

RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan hukum 

dilakukan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari materi hukum, struktur 

hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum 
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masyarakat. Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 

2015-2019 yang merupakan penjabaran visi misi dan program Presiden 

dengan berpedoman pada RPJPN, perlu diproyeksikan dari Nawacita yang 

merupakan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Jusuf Kalla. 

DPHN tahun 2018 ini sedikit berbeda dengan DPHN pada tahun-

tahun sebelumnya, dimana DPHN tahun 2016 dan DPHN tahun 2017 

disusun dengan menampilkan matrik rekomendasi yang mengacu pada 

hasil analisis dan evaluasi hukum pada tahun 2016 dan tahun 2017, 

sedangkan DPHN tahun 2018 ini tidak menampilkan matrik rekomendasi 

tersebut karena telah diterbitkan secara terpisah dengan judul 

"Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2016, 2017, dan 

2018", dan telah diterbitkan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. 

Dengan demikian DPHN tahun 2018 ini hanya berisi konsepsi pemikiran 

serta strategi pembangunan hukum ke depan berdasarkan refleksi tahun 

pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019. 

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Analisis dan 

Evaluasi Hukum Nasional di lingkungan Badan Pembinaan hukum 

Nasional yang telah berperan aktif, para pakar hukum, para Narasumber, 

serta pemangku kepentingan dan masyarakat baik di pusat maupun di 

daerah yang mendukung proses peyusunan DPHN 2018 ini. Semoga hasil 

yang tertuang dalam DPHN ini mampu memberi manfaat sebesar-

besarnya bagi perencanaan pembangunan hukum nasional dan 

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat 

pusat maupun tingkat daerah. 
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Kami sangat menyadari bahwa DPHN ini belum sempurna dan tidak 

terlepas dari kesalahan dan kekurangan, baik penyusunan, penuangan, 

maupun substansinya. Kami terbuka untuk menerima kritik, saran, dan 

masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan DPHN Tahun 2018 

ini. 

 

 

 

Jakarta, 23 Desember 2018 

Kepala Pusat  

Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

 

 

 

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) merupakan 

dokumen yang berisi prediksi arah pembangunan hukum ke depan yang 

diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi hukum. Dokumen ini digunakan 

sebagai salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum untuk 

terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan 

berdasar pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam DPHN tergambar visi, misi, 

permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum 

nasional yang menjadi proyeksi kerangka regulasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional periode berikutnya. Penyusunan DPHN 

sebagai  proyeksi kerangka regulasi tersebut didasarkan pada evaluasi 

atas beberapa hal yang telah dilakukan saat ini yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,1 

serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-

2009,2 2010-2014,3 dan khususnya 2015-2019.4   

Pada Tahun 2016 dan 2017 ini, pembangunan hukum nasional 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 

                                                             
1 Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025. 
2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2004-2009 
3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2010-2014 
4 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2015-2019 
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2015-2019 dengan visi5 menciptakan Indonesia Mandiri,6 Maju,7 Adil8 dan 

Makmur9 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.10 

Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 2015-

2019 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 

                                                             
5 Lihat Bab II Buku I Lampiran  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm 2-1 
6 Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 

dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 
7 Maju berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik 

dan hukum yang mantap. 
8 Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, 

gender, maupun wilayah. 
9 Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat 

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. 
10 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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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 bangsa-

bangsa 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.11 

Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan 

agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang 

berkelanjutan.12 Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya 

ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang 

menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi unsur-unsur pembangunan 

materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, 

pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum 

masyarakat.13 Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus 

dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Sebagai bentuk 

pegintegrasian pembangunan hukum  dengan agenda pembangunan di 

atas, yang sering disebut sebagai Nawacita maka Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 

                                                             
11 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. 
12 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. 

13 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 2018 | 4  

Nasional dalam melakukan analisis dan evaluasi membagi dalam 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 tahun 2017 

kegiatan analisis dan evaluasi hukum meliputi: 

1. Bidang Politik, Hukum, Keamanan Dan Pemerintahan, analisis dan 

evaluasi hukum dalam rangka:  

a. Penataan Sistem Hukum Acara Pidana; 

b. Penataan Sistem Hukum Acara Perdata; 

c. Penataan Kerja Sama Global dan Regional dalam rangka Penegakan 

Hukum. 

2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan Dan Infrastruktur, 

analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 

a. Pembangunan Industri Wisata Bahari; 

b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja; 

c. Pembangunan Transportasi Umum Massal. 

3. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, analisis dan 

evaluasi hukum dalam rangka: 

a. Penataan Ruang yang Terpadu; 

b. Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan; 

c. Perlindungan Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan. 

4. Bidang Sosial Budaya, analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 

a. Penataan Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Pemenuhan Hak Kesehatan; 

c. Pembangunan Masyarakat yang Toleran. 

Hal ini melengkapi analisis dan evaluasi Pada tahun 2016 yang 

meliputi:14 

                                                             
14 Tema kegiatan analisis dan evaluasi hukum di empat bidang ini pada dasarnya merupakan 

agenda Nawacita yang tertuang dalam 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. 
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1. Bidang Politik, Hukum, Keamanan Dan Pemerintahan, analisis dan 

evaluasi hukum dalam rangka:  

a. Penguatan Sistem Pertahanan Negara; 

b. Pembangunan Sistem Hukum Pidana; 

c. Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan 

Publik. 

2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan Dan Infrastruktur, 

analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 

a. Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 

b. Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan 

Berinvestasi di Indonesia; 

c. Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di bidang 

Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan. 

3. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, analisis dan 

evaluasi hukum dalam rangka: 

a. Pemberantasan Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum, Tidak 

dilaporkan  dan Tidak Diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated 

Fisihing); 

b. Perwujudan Kedaulatan Energi; 

c. Peningkatan Kedaulatan Pangan. 

4. Bidang Sosial Budaya, analisis dan evaluasi hukum dalam rangka: 

a. Penanggulangan Kemiskinan; 

b. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan 

Timur Indonesia; 

c. Perlindungan Kelompok Rentan. 

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan 

penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan 

sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya 

hukum. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam upaya untuk 

mendorong reformasi regulasi, termasuk dalam rangka melakukan 
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simplifikasi regulasi, sehingga peraturan perundang-undangan dapat 

memberikan arah perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan, rasa 

keadilan, dan penegakan hukum yang mempunyai kepastian hukum. 

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan 

dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada 

(existing regulation), tetapi juga untuk melakukan perbaikan subsistem 

hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan penegakan 

hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. 

Pelaksanaan analisis evaluasi hukum menghasilkan rekomendasi yang 

memuat status peraturan perundang-undangan berupa: 

1. Perlu diubah jika ada beberapa substansi ketentuan dari peraturan 

perundang-undangan tersebut perlu diubah; 

2. Perlu dicabut jika substansi peraturan perundang-undangan tersebut 

tidak diperlukan lagi; 

3. Perlu dipertahankan, jika substansi ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut ternyata tidak perlu diubah, diganti atau dicabut, 

melainkan perlu penguatan struktural atau kultural. 
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Proses penyusunan DPHN dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 
Gambar 1 
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Keterangan Gambar: 

1. Dokumen Analisis dan Evaluasi yang berisi rekomendasi analisis dan 

evaluasi merupakan bahan penyusunan DPHN. Selain hasil analisis dan 

evaluasi bahan-bahan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum 

Nasional (DPHN) diperoleh dan diperkaya melalui beberapa kegiatan 

yang dilaksanakan sebelum maupun bersamaan dengannya yakni 

pelaksanaan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum (Pokja AE), 

Seminar Hukum Nasional, Pembentukan Kelompok Pakar Hukum, dan 

Forum Koordinasi Khusus Setingkat Menteri. 

2. Tema kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengacu pada tiga hal, 

yaitu: Pertama, agenda priorias pembangunan hukum yang tertuang 

dalam RPJMN 2015-2019. Kedua, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

2016; dan ketiga, kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. 

Kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak ini dapat dipetakan 

dari pemberitaan media massa. 

3. Konsep rekomendasi DPHN ini kemudian dilengkapi dan diperkaya 

dengan masukan–masukan yang diperoleh melalui kegiatan Seminar 

Hukum Nasional dan tanggapan dari Para Pakar Hukum. Para pakar 

hukum diundang secara bergantian untuk melengkapi temuan-

temuan dari kegiatan sebelumnya yang perlu diklarifikasi dan 

ditajamkan.  

4. Penyusunan DPHN di BPHN dilaksanakan setiap tahun di mana DPHN 

tahunan ini menjadi bahan dasar untuk menyusun dokumen 5 

tahunan. DPHN tahunan maupun 5 tahunan ini akan menjadi bahan 

penyusunan RPJMN periode berikutnya. Hasil rekomendasi dari DPHN  

juga akan menjadi penyaring bagi usulan RUU dalam Program Legislasi 

Nasional periode berikutnya maupun peraturan perundang-undangan 

lainnya di bawah undang-undang, dan Program Legislasi aerah. Dari 

DPHN dapat diketahui apakah suatu peraturan perundang-undangan 

betul-betul dibutuhkan atau tidak. Dengan demikian, DPHN dapat 

menjadi acuan untuk menilai skala prioritas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 9  

atau lembaga lain yang berwenang. Semakin sesuai dengan 

rekomendasi DPHN, maka peraturan perundang-undangan tersebut 

akan semakin diprioritaskan. 

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.15 

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 

                                                             
15 Disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum 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. 
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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 perencanaan16 sebagai proyeksi pembangunan 

ke depan sebagaimana digambarkan berikut ini: 

 

 

 

 

 

                                                             
16 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 
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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Gambar 2 
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Keterangan Gambar: 

1. Granddesign 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.  

 

Proses penyusunan DPHN dilakukan secara komperhensif, dengan 

memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan 
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pakar yang dilibatkan dalam proses diskusi, baik yang dilakukan secara 

terfokus (FGD) maupun melalui seminar. Hal ini diperlukan agar Dokumen 

Pembangunan Hukum Nasional yang disusun menjadi lebih akurat, serta 

dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini 

masih dirasakan hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, 

kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi. 

Dengan demikian diharapkan tercipta hukum yang berkualitas sebagai 

penopang pembangunan di segala bidang. 

 

B. LANDASAN IDEOLOGI NEGARA HUKUM PANCASILA 

Pemerintah saat ini ingin meyakinkan kepada bangsa Indonesia 

melalui semangat ”Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis”, yaitu 

Pancasila.17 Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, 

yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; 

dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.18 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 

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 

                                                             
17 Lihat Yasonna H. Laloy, dalam Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan 

Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia, 
2016), hlm vi. 

18 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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tergantung kepada isi ideologi tersebut.19 Arti ketiga, ideologi sebagai 

keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-

ilmu 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 pemikiran-

pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.20  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.21 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, 

melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi 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 

                                                             
19 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. 

20 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. 

21 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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pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Ideologi terbuka hanya berisi 

orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan 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 dikatakaan sebagai falsafah dasar, pandangan hidup 

dan ideologi kenegaraan Indonesia. Dalam posisi seperti itu, Pancasila 

juga mengandung cita hukumnya (rechtsidee)22 tersendiri, yang 

menempatkannya sebagai norma dasar bernegara 

(Grundnorm/Staatsfundamentalnorm), sebagai sumber dari segala 

sumber hukum di Indonesia.23 Pancasila sebagai norma dasar negara bisa 

berdiri kokoh manakala dijalankan dengan mengusahakan koherensi 

antarsila, konsistensi dengan produk-produk peraturan perundang-

undangan, dan korespondensi dengan realitas sosial.24 

Dari serangkaian eksperimen pembentukan konstitusi di Negara 

Indonesia,  Konstitusi Proklamasi  (UUD NRI Tahun 1945), dalam aspek-

aspek fundamentalnya, dapat dipandang sebagai konstitusi yang paling 

kongruen dengan semangat dasar Pancasila. Konstitusi Proklamasi, baik 

dalam pembukaannya, maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya, 

                                                             
22 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. 

23 Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 31. 
24  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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dapat memberikan landasan idiil dan struktural yang kuat, untuk bekerja 

setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan haluan Pancasila.25  

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.26 

Dalam Pembukaan Konstitusi terkandung empat pokok pikiran 

sebagai hasil elaborasi dan transformasi Pancasila, yaitu:27  

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. 

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. 

                                                             
25 Yudi Latif, Op. Cit., hlm. 1.  
26  Yudi Latif, ”Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan 

Konstitusi”, Op.cit., hlm. 1. 
27 Yudi Latif, Negara Paripurna, Op.Cit., hlm. 38-39. 
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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:28   

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.29 

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 

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 

                                                             
28 Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 
29 Yudi Latif, Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi, 

Op.cit. 
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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.30 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”.31 Hal ini perlu ditekankan dari 

awal mengingat Indonesia tidak secara murni menganut konsep 

”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.32  

                                                             
30 G. J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (the University of 

California: Timun Mas, 1955), hlm. 92-97.  
31  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. 

32 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. 
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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.33 

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 

Indonesia. Nilai-nilai Pancasila34 inilah yang kemudian menjadi pembeda 

dengan konsep rechstaat dan rule of law.35  

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan 

dalam suatu negara hukum, yaitu:36 supremasi hukum (supremacy of 

                                                             
33 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. 

34 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. 

35 Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila merupakan 
sumber segala sumber hukum negara. 

36 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 
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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:37 (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 

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 

Kehakiman38 dan Undang-Undang Mahkamah Agung.39 

                                                             
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). 

37 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI 
dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2004), hlm. 55 

 
38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009. 
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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 negara 

kita. ”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.40 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 

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 Undang-

Undang 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 

                                                             
40 Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.41 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 implementasi dan 

penegakan peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara efektif 

dan efisien. Dengan kata lain ”daya guna” peraturan perundang-

undangan 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 

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 antar-

                                                             
41 Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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kementerian 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.42 

Dengan melihat adanya permasalahan pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut,43 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 perundang-

undangan.44 

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.45 Dengan kata lain good governance menuntut keterlibatan 

seluruh elemen masyarakat (termasuk di dalamnya civil society dan 

sektor swasta) dalam proses pembuatan kebijakan maupun peraturan 

perundang-undangan.46 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.  

                                                             
42  Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta 

DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015). 
43  ibid. 
44  Kedeputian Polhukam Bappenas, ”Reformasi Regulasi RKP 2017” (Makalah disampaikan pada 

Serial Multirateral Meeting II, Kamis 14 April 2016). 
45  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. 

46  Lihat Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, (Bandung: 
CV.Mandar Maju, 2004), hlm. 24. 
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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: 47 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, 

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 berparti-

sipasi 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 

                                                             
47  Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, terj. A. Rahman Zainuddin  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2001). 
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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. 

Dalam konteks penegakan hukum pidana, asas kepastian hukum 

harus dipadukan dengan asas keadilan untuk mewujudkan kemanfaatan 

di dalam masyarakat.48 Dengan kata lain peraturan perundang-undangan 

harus dipadukan dengan kinerja lembaga penegak hukum untuk 

mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konsep Integrated 

                                                             
48  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. 
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criminal justice system masih menjadi pilihan yang baik untuk 

dilaksanakan.49 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.50 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 capacity51  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 

kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar 

dibandingkan dengan upaya represif.52  

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 

                                                             
49  Lihat lebih jauh dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme 

dan Abilisionisme, (Bandung: Bina Cipta, Cet II revisi, 1996),  hlm. 9-10. 
50  Konsep restorative justice baru digunakan terhadap  sistem peradilan pidana anak. 
51  Berdasarkan data Ditjen. Pemasayarakatan, Kementerian Hukum dan HAM hingga per-

Desember 2014 terjadi 67,1% overcapacity kapasitas Lapas/Rutan di Indonesia. 
52  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. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 27  

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”.53 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.54 

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 

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.55  

Oleh karena itu dalam sebuah negara hukum, muncul sebuah  

korelasi yang sangat erat antara penerapan hukum dan penegakan HAM. 

                                                             
53  ibid. 
54  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). 

55  Mansyur A.Effendy, Kapita Selekta Hukum, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 224. 
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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.56 Kata ”peri-

kemanusiaan” menunjukkan inti dari HAM, sedangkan kata ”peri-

keadilan” 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.57 

 

C. VISI PEMBANGUNAN HUKUM 

Visi pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung 

terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang 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. 

                                                             
56  Harifin A. Tumpa, Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 51. 
57 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. 

58  Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta 
DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015). 
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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. 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. Tampaknya kita 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.59 Bahkan para pengusaha menjadi motor 

penggerak dan sekaligus penentu kebutuhan hukum sector bisnis, tanpa 

melanggar nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi.60 

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”.61 Jika 

                                                             
59  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. 

60  Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
1) UUD NRI Tahun 1945; 
2) Ketetapan MPR; 
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4) Peraturan  Presiden; 
5) Peraturan Daerah Provinsi; 
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Lebih jauh lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
61 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 
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pembangunan hukum kita masih diliputi dengan berbagai kepentingan 

kelompok atau partai politik, sangat sulit bagi kita untuk mengapai mimpi 

sebagai sebuah Negara Hukum yang memakmurkan rakyat.62  

Bangsa Indonesia saat ini sudah menapaki kaki di 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. 

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 73 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 

                                                             
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. 

62 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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diselesaikan agar dapat dihasilkan produk hukum nasional yang 

membanggakan. 

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 kita 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 

perundang-undangan dengan menggunakan metode guillotine.63 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.64  

Dalam rangka mewujudkan dan menuntaskan tuntutan reformasi 

hukum dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM menetapkan salah 

satu fungsi Kemenkumham adalah   perumusan, penetapan, dan 

                                                             
63 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). 

64 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). 
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pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Untuk 

melaksanakan fungsi ini diperlukan suatu strategic plan yang tepat, yakni 

dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang terarah, 

terpadu dan sistematis.  

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan 

Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis 

bukan hanya sekedar sebagai daftar peraturan perundang-undangan. 

Penetapan prolegnas harus dilakukan secara terencana terpadu dan 

sistematis. Oleh karena itu dalam Prolegnas tahun 2015 -2019, jumlah 

RUU yang diusulkan tidak lagi sebanyak Prolegnas sebelumnya yang 

pencapaiannya jauh dari target. Terpangkas hampir setengahnya, yaitu 

hanya 160 RUU untuk 5 (lima) tahun dari usulan yang diajukan oleh 

Pemerintah dan DPR.65 Munculnya kesadaran bersama antara DPR dan 

Pemerintah perlu diapresiasi bersama sebagai langkah permulaan yang 

baik karena berpijak pada kondisi kemampuan riil terhadap proses 

penyelesaian sebuah RUU. Pengusulan 160 RUU ini sebagian ada yang 

merupakan luncuran Prolegnas sebelumnya, selain itu untuk 

melaksanakan perintah UUD dan Tap MPR yang masih berlaku, untuk 

pelaksanaan RPJMN termasuk agenda Nawacita, serta perintah UU, dan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Proses pengusulannya diawali dengan kajian yang komprehensif 

sehingga dari awal dapat terdeteksi urgensi dan implikasinya, serta ruang 

lingkup yang akan diatur, dan jangkauan pengaturannya. Artinya, 

tantangan dan tuntutan arus global menjadi salah satu indikator yang 

sangat diperhatikan. 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 

                                                             
65 Enny Nurbaningsih, ”Arah Pembangunan Hukum Nasional”, (disampaikan di depan peserta 

DIKLAT Lemhanas, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015). 
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ketentuan hukum agar tidak muncul kembali penyakit inkonsistensi 

hukum. 

Dengan demikian, 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. 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 masyarakat. Kedua, menciptakan 

kepastian, sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat dari 

langkah-langkah atau perbuatan yang diambilnya. Dan ketiga, hukum 

harus menciptakan rasa adil dalam bentuk persamaan di depan hukum, 

perlakuan yang sama dan adanya standar yang tertentu.66  

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 Maynard67 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, 

                                                             
66  

 
Nurbaningsih, Ibid 

67  Herman Bryant Maynard,dalam ”the Fourth Wave, Business in the 21, Century”, (San Francisco: 
Berret –Koehler Publishers, 1993), hlm. 2. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 34  

jasa-jasa dan bidang ekonomi lainnya mendekati negara maju 

(convergency).68 Sehingga setiap negara dituntut untuk memiliki produk 

hukum yang mengatur tentang hukum-hukum batas kedaulatan negara.  

Bagi 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, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan 

umum. 

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.69 Nilai-nilai hukum 

nasional tetap dipertahankan, namun tidak menjadikan Jepang 

inferioritas di mata dunia, justru menjadi negara maju tanpa tercerabut 

dari akar budayanya.70 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.71 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 

                                                             
68  Erman Radjagukguk, ”Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi”, (Jurnal 

Hukum Nomor 11 Volume 6), hlm. 114. 
69 Nurbaningsih, Op.Cit. 
70  Robert S Ozaki, The Japanese A Cultural Portrait, (The Charles E Tuttle Co.,Inc, 1978). 
71 Wicipto Setiadi, ”Pembangunan Hukum dalam rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, Jurnal 

Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 (2012). 
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implementasi Pancasila dalam pembangunan hukum dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 
Gambar 3 
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Keterangan Gambar: 

1. 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.  

2. Pemaknaan yang utuh ini dapat dimulai dari sila ke-3 yeng 

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.  

3. Tujuan bersama ini mengacu pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia bersatu adalah 

untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  

4. 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.  

5. 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. 

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 
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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. Pembangunan hukum Nasional harus dilakukan dari dalam 

Indonesia sendiri (development from within).72 Untuk itu hukum Nasional 

Indonesia harus dikuatkan baik substansi maupun proses agar mampu 

menghadapi arus globalisasi73 dan dinamika masyarakat sebagaimana 

gambaran berikut: 

 

Gambar 4 

                                                             
72 Nurbaningsih, Op.Cit.  
73 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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Keterangan Gambar: 

1. Gambar ini  menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita 

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. Landasan 

struktural ini memang dulu pernah beberapa kali berubah tetapi pada 

dasarnya bersifat relatif tetap.  

3. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. Mengacu pada kedua dimensi ini, maka sebenarnya permbangunan 

hukum bisa direncanakan dengan menggunakan pertimbangan 

filosofis-sosiologis baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun 

evaluasi. 
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Untuk itu perlu selalu diingat bahwa politik hukum nasional harus 

berpijak pada kerangka dasar, yaitu74 : pertama, mengarah pada cita-cita 

bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; kedua, 

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.75 Kemandirian adalah hakikat dari 

kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya 

sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.76 

Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.77 Kemandirian 

mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat 

                                                             
74 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. 

75  Enny Nurbaningsih, Loc.Cit. 
76  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 (diakses 5 Desember 
2016). 

77  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. 
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dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara 

maupun bangsa.78 Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan 

bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang 

demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif.79 

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa 

kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik 

konstelasi, perimbangan, maupun nilai-nilai yang mendasari dan 

mempengaruhinya.80  

Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan 

yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk 

memperbarui masyarakat (social engineering).81 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.82  

Untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum yang 

merupakan suatu sistem, diperlukan perencanaan.83 Perencanaan 

merupakan unsur manajemen yang sangat penting dalam mengelola 

organisasi84. Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-

persoalan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak 

                                                             
78  Ibid. 
79  Ibid. 
80  Ibid. 
81  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. 

82  Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Pub, 
2009). 

83  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. 

84  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. 
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dilaksanakan.85 Perencanaan juga merupakan suatu persiapan 

(preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian.86 Perencanaan 

meliputi hal-hal yang akan dicapai, yang kemudian memberikan 

pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju.87 

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.88 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:89 

1. Apa yang akan dikerjakan dan mengapa; 

2. Dimana kegiatan tertentu akan dilaksanakan dan mengapa; 

3. Waktu yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan terntentu dan 

apa alasannya; 

                                                             
85  Ibid. 
86  Ibid. 
87  Ibid. 
88  BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum 

Jangka Panjang, Op.Cit, hlm.111. 
89 Sondang Siagian, Manajemen Abad 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 130 
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4. Siapa yang paling tepat untuk melaksanakan dan dengan alasan apa; 

5. 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 

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, oleh 

karena 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 
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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 

dari grand desain pembangunan sebagaimana digambarkan sebagai 

berikut:90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 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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Optimalisasi Pembinaan Hukum Nasional: 

 

Gambar 5 
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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. 
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BAB II 

PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM 

 

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 

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.91 

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. 

                                                             
91   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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Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap 

bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat 

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya 

di 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 hukum dapat melalui proses perencanaan yang 

menantang untuk memudahkan penerapan, penegakan dan evaluasi 

pelaksanaannya.92 

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 

                                                             
92   Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 2002), hlm. 27, 
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di atas. Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu dikembangkan pada 

sebuah sistem hukum yang lebih mutakhir, yang meliputi unsur-unsur: 

1. pembangunan materi hukum (rules),  

2. pembangunan kelembagaan (institutions)  

3. pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran 

hukum masyarakat (culture),  

4. pembangunan informasi dan komunikasi (information and 

communication),  

5. transformasi kepemimpinan (transformational leadership).  

6. 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 
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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 

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 design 

pembangunan hukum nasional. Pembangunan Hukum Nasional perlu 

dilakukan dengan pendekatan historis atau sejarah dilakukan untuk 

mengetahui latar belakang perkembangan hukum diindonesia pada 

umumnya, Pembangunan Hukum Nasional dilakukan pendekatan 

futruristik, 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 maka 
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Pancasila harus dimasukkan sebagai landasan politik hukum agar hukum 

menjadi determinan terhadap politik.  

 

A. PEMBANGUNAN MATERI HUKUM  

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. Perlu dilakukan 

evaluasi terhadap produk hukum existing sejak Indonesia merdeka hingga 

saat ini secara bertahap untuk menghilangkan berbagai bentuk hambatan 

berupa tumpang tindih, inkonsisten, dan multitafsir. 

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 perundang-undangan yang terlalu banyak tetapi kualitasnya 

buruk akan mengakibatkan berkurangnya nilai kepastian karena 

rendahnya tingkat kepatuhan, serta konsekuensi sosial ekonomi yang 

ditimbulkan.  

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan ini sangat penting artinya 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 
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dengan sebaik-baiknya akan sangat menentukan kualitas produk regulasi 

yang dihasilkan.  

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.93 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan secara khusus 

bertujuan, mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan 

cita hukum Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, 

kepastian hukum dan keadilan itu baru bisa diwujudkan jika 

pembentukan peraturan perundang-undangan ditangani dengan baik 

dan profesional melalui teknik perancangan yang memadai dan  

pendekatan hukum normatif yang  komprehensif dan cermat.94 

Selain itu, prinsip-prinsip pembangunan materi hukum yang saat ini 

telah dicantumkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu untuk direvitalisasi 

dan dipertegas dari apsek operasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah:95 

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 

                                                             
93   Bayu Dwi Anggono, Pembangunan Materi Hukum dan Kelembagaan, tulisan khusus sebagai 

Narasumber untuk penyusunan DPHN 2018 
94    ibid 
95 ibid 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 52  

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 hokum dan pemerintahan, ketertibah 

dan kepastian hokum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

3. Terpenuinya asas-asas pembentukan, dengan parameter yang terukur 

pada setiap pebentukan peraturan perundang-undangan , 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 

- 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 
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tinggi. Ketiga, koordinasi dan komunikasi dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan 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),96 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. 

2. Harmonisasi satu pintu harus dikuatkan mulai dari Undang-Undang 

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 

                                                             
96 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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kemudahan dalam berusaha. Ketiadaan aturan dan mekanisme 

evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan 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 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.97  

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 Undang-Undang ini selama 5 (lima) tahun. 

Dalam implementasinya, masih terdapat kendala serta beberapa hal 

perlu dibenahi dan disempurnakan, antara lain:98 

                                                             
97    Bayu Dwi Anggono, opcit. 
98  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 perundang-
undangan; 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 perundang-
undangan yang terintegrasi; Kelima, Perlu sinkronisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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1. Pengaturan yang lebih tegas tentang hierarki peraturan perundang-

undangan. Merumuskan kedudukan Tap MPR dan peraturan 

perundang-undangan lainnya dalam hierarki Peraturan Perundang-

undangan. 

2. Memberi kejelasan kewenangan Kementerian dan Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian serta Lembaga yang setingkat 

kementerian  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

3. Merumuskan pengaturan harmonisasi peraturan perundang-

undangan 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 Undang-Undang 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. 

 

 

                                                             
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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1. Ketegangan Antara Ideal Hukum Dan Realitas99 

Pembangunan hukum (legal development) di Indonesia berproses 

sangat masif, baik dalam tingkatan pemerintah pusat maupun daerah. 

Berdasarkan situs indonesia.go.id, sampai pertengahan November 2018 

dibentuk tidak kurang dari 367 peraturan dalam berbagai hierarkhinya. 

Demikian pula sebelumnya, tahun 2017 terdapat 2299 peraturan 

dibentuk. Tahun 2016 terdapat 2637 peraturan disahkan, baik secara 

substansial baru maupun sekadar perubahan. Hal tersebut belum 

mencakup peraturan daerah yang jumlah untuk keseluruhan provinsi dan 

kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan peraturan di tingkat pusat. 

Provinsi Jawa Timur sebagai misal, tahun 2017 mengundangkan 11 

(sebelas) peraturan daerah (perda), tahun 2016 mengundangkan 19 

(sembilan belas) perda, dan tahun 2015 mengundangkan 10 (sepuluh) 

perda. Surabaya sebagai salah satu dari 38 (tiga puluh delapan) 

kota/kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2018 mengundangkan 7 

(tujuh) perda, tahun 2017 mengundangkan 9 (sembilan) perda, dan 

tahun 2016 diundangkan 14 (empat belas) perda. 

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 

                                                             
99   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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sesuai politik hukum atau ideal-ideal filosofis bangsa, serta ketiadaan 

pertentangan dengan peraturan perundang-undangan 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 

interpretatif.100 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.  

Positivisasi hukum pun secara substansial masih memunculkan 

banyak pertanyaan, di antaranya berhubungan dengan kebutuhan sosial 

(social need) atau kepentingan-kepentingan yang bersaing dan dipilih 

untuk diakomodasi. Akomodasi kebutuhan atau kepentingan sosial 

menjadi penting ketika terdapat keberagaman kelompok-kelompok sosial 

                                                             
100  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. 

http://gateway.proquest.com/
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dalam mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingannya. Kompromi 

tidak selalu dapat dicapai, sehingga terjadi persaingan. Kelompok 

dominan potensial memenangkan persaingan itu, dan hukum 

mencerminkan kepentingan kelompok itu. Banyak pandangan yang 

berhubungan dengan kebutuhan sosial untuk penciptaan hukum, 

sehingga hukum berhasil diundangkan atau ditolak. Pandangan tersebut 

dapat dibedakan dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu “the group-influence 

model” (model pengaruh-kelompok), “the functionalist view” (pandangan 

fungsionalis), dan “the conflict perspective” (perspektif konflik).101 Steven 

Vago dan Steven E. Barkan mengemukakan 4 (empat) teori yang 

menunjukkan perbedaan perspektif, yaitu “the rationalistic model” 

(model rasional), “the functional view” (pandangan fungsional), “conflict 

theory” (teori konflik), dan “moral entrepreneur” thesis (tesis 

entrepreneur moral).102 Model rasional (the rationalistic model) dari 

Steven Vago dan Steven E. Barkan sama dengan model pengaruh 

kelompok (the group-influence model) dari John Harrison Watts dan Cliff 

Roberson. Perbedaan terletak pada ketiadaan tesis entrepreneur moral 

dalam pandangan John Harrison Watts dan Cliff Roberson. 

Model pengaruh-kelompok (the group-influence model) atau model 

rasional (the rationalistic model) menurut Steven Vago dan Steven E. 

Barkan, berpandangan bahwa hukum (khususnya, hukum pidana) 

diciptakan sebagai cara rasional perlindungan anggota masyarakat dari 

penderitaan sosial (social harm).103 Dalam pembentukan hukum 

diasumsikan bahwa aksi-aksi kekuatan luar memiliki dampak langsung 

pada pengambilan putusan. Pandangan ini memfokuskan pada sifat 

persuasi politik dari sumber-sumber dalam kerangka pembentukan 

hukum (seperti afiliasi partai dan konstituensi).104 Pembentukan hukum 

                                                             
101  John Harrison Watts and Cliff Roberson, 2014, Law & Society An Introduction, Boca Raton: CRC 

press, h.165.  
102 Steven Vago and Steven E. Barkan, 2018, Law and Society, Eleventh edition, New York: Routledge, 

h.102. 
103   Ibid.  
104  Menurut Kelley dan Taylor, menilai pengaruh kelompok kepentingan (interest group) sebagai 

suatu variabel tunggal yang bertindak dalam pengambilan putusan legislatif adalah sulit. Banyak 
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dianggap menjadi fungsi yang seharusnya untuk menjamin tertib 

masyarakat dan melindungi anggota masyarakat dari penderitaan. 

Persoalannya terletak pada penentuan perilaku-perilaku yang secara 

nyata dianggap menderitakan, dan konsekuensinya pada hukum apa yang 

diundangkan. Pandangan kaum fungsionalis (the functionalist view) 

menganggap bahwa perilaku sosial menjadi dapat menerima norma-

norma apabila dikodifikasi ke dalam peraturan-peraturan tertulis (written 

laws). Norma dianggap merefleksikan konsensus, suatu sistem nilai 

umum yang dikembangkan melalui sosialisasi, yaitu individu belajar 

budaya masyarakatnya. Pandangan ini diderivasi dari teori yang 

memandang masyarakat sebagai organisme, sebagaimana diteorikan 

oleh Emile Durkheim. Di pihak lain, perspektif konflik (conflict 

perspective) berpegang bahwa pembentukan hukum berkontribusi pada 

kontrol sosial, politik, dan ekonomi terhadap anggota masyarakat tidak 

mampu (“have-not”) untuk melanggengkan posisi kelompok yang 

berkuasa atau kuat (powerful). Sehingga, hukum terkesan menyatakan 

cara-cara suatu kelas atau kasta mendominasi kelas lainnya, sebagaimana 

di antaranya diteorikan oleh William Chambliss dan Robert Seidman.105 

Adapun model tesis “enterpreneur moral” (moral entrepreneur” thesis) 

mengaitkan timbulnya hukum dan peristiwa-peristiwa penting lainnya 

dengan ‘adanya usaha individu dan kelompok’. Aktivitas individu atau 

kelompok itu dapat disebut dengan “pengusahaan moral” (moral 

enterprise), yaitu menciptakan fragmen baru atas konstitusi moral dari 

masyarakat – aturan atau kode mengenai yang benar dan salah.106 

Apapun sudut pandang pembentukan hukum, kenyataan 

menunjukkan bahwa tidak ada hukum positif yang secara sempurna 

menyatakan kehidupan atau lingkungan sosialnya dalam konteks 

keberagaman masyarakatnya, sehingga hukum melahirkan penerimaan 

                                                             
pengganggu yang memengaruhi pada bekerjanya pembentukan putusan legislatif. (Anne E. Kelly 
and Ella L. Taylor, “Florida: The Changing Patterns of Power”, dalam Ronald J. Hrebenar and Clive 
S. Thomas, Ed., 1992, Interest Group Politics in the Southern States, Tuscaloosa and London: the 
University of Alabama Press, h.144) 

105  John Harrison Watts and Cliff Roberson, Op. Cit., h.165-166.  
106  Steven Vago and Steven E. Barkan,  Op. Cit., h.130.  
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penuh oleh seluruh anggota masyarakat. Hal tersebut disebabkan 

kebutuhan sosial tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh pembentuk 

hukum melalui proses legislasi, terutama ketika hukum dibentuk oleh 

lembaga perwakilan – Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah), bukan 

dibentuk langsung oleh masyarakat107. Kebutuhan kelompok-kelompok 

tertentu dapat saja ditampung, sementara kebutuhan kelompok lainnya 

dapat juga dilewatkan. Pada tingkatan ini hukum 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).108 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. 

Lebih dari itu, 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 sosiologis?109 Dalam hubungan itu, 

teori sosial kontemporer, seperti karya Talcott Parsons menjelaskan 

                                                             
107 Dalam masyarakat tradisional, seperti masyarakat adat Bali, “Awig-Awig” merupakan contoh 

hukum (adat) yang langsung dibentuk oleh masyarakat, sehingga problem fungsionalisasinya 
lebih kecil. 

108  Steven E. Barkan, 2009, Law and Society an Introduction, USA: Pearson Prentice Hall, h.25.  
109 Roger Cotterrell (1), 2001, Sociological Perspective on Law, Volume II, England: Ashgate, h.xiii. 
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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.110 

Sosiolog hukum kontemporer lainnya – Michel Foucault, 

menjelaskan bahwa hukum merupakan ekspresi kekuasaan pemerintah 

(sovereign power): apa yang paling penting mengenai hukum adalah 

hukum menuntut kepatuhan dan mensyaratkan semua penghinaan 

(affronts) pada kekuasaan akan dikenai sanksi. Esensi hukum dengan 

demikian adalah koersi.111 Teori otopoiesis (autopoiesis theory; secara 

harfiah disebut juga dengan self-production) seperti diusung oleh Niklas 

Luhmann memberi penjelasan berbeda dengan kerangka fungsi fasilitatif 

hukum. Luhman memperkenalkan otopoiesis bermaksud 

mengonseptualisasi sistem biologi (biological systems) sebagai unit yang 

memroduksi secara terus menerus (persisten) kesatuannya dari elemen-

elemennya sendiri dan kemudian menjadi otonom serta independen dari 

lingkungan eksternal.112 Dalam pandangannya, hukum merupakan 

                                                             
110 Sharyn L. Roach Anleu, 2010, Law and Social Change, second edition, Los Angeles: Sage, h.41. 
111  Roger Cotterrell (2), 2006, Law, culture and Society, Legal Ideas in the Mirror of Social 

Theory, England: Ashgate, h.21. 
112   Sharyn L. Roach Anleu, Op. Cit., h.43. 
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“generalisasi ekspektasi-ekspektasi” (generalization of expectations) dan 

tidak mengutamakan represi. Definisi mengenai hukum dari Luhmann 

yang agak rumit menyatakan bahwa hukum merupakan “a structure of a 

social system which depends upon the congruent generalization of 

normative behavioral expectations”. Secara sederhana, Luhman 

beranggapan bahwa dalam masyarakat yang berubah, orang 

menghendaki sejumlah titik referensi yang menjadi dasar strukturasi 

ekspektasi dan kewajiban; tanpa ini, orang akan menyaksikan 

kekecewaan dan kesulitan yang tiada habisnya.113 

Baik pandangan yang menyatakan bahwa aturan hukum itu koersif 

maupun ekspektasi perilaku normatif, sistem hukum itu ada bukan untuk 

menjawab pertanyaan abstrak. Hukum menyelesaikan (atau gagal 

menyelesaikan) permasalahan nyata (real problems). Legislatif mereaksi 

tuntutan konstituen atau orang-orang yang melakukan lobi. Hakim 

memutuskan kasus nyata di antara orang-orang yang nyata dan hidup 

pada waktu yang nyata dengan masalah yang juga nyata. Masalah-

masalah ini pasti merupakan masalah masyarakat, lingkungan para 

penggugat, konstituen, atau orang-orang yang melakukan lobi itu hidup. 

Luaran atau solusi masalah yang dihadapi itu juga akan memberi warna 

masyarakat dan budaya yang memasok permasalahan dan 

jawabannya.114 Salah satu permasalahan nyata dari hukum, yaitu 

berhubungan dengan kesadaran hukum (legal consciousness) dari 

individu anggota masyarakat tempat hukum itu beroperasi atau bekerja. 

Kesadaran hukum memiliki implikasi pada pencapaian tujuan hukum dan 

fungsi hukum. Tujuan hukum dalam hal ini menunjuk pada motivasi 

pembentuk hukum, sedangkan fungsi hukum tidak bergantung pada 

kehendak pembentuk hukum, namun pada kontribusi nyata dalam 

penjagaan terhadap institusi sosial dan ekonomi.115 Motivasi pembentuk 

                                                             
113  Dragan Milovanovic, 1994, A Primer in the Sociology of Law, Second Edition, New York: 

Harrow and Heston, h.10. 
114  Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, Elizabeth Mertz, 2007, Law in Action A Socio-legal 

Reader, New York:Foundation Press, h.7.  
115  Roger Cotterrell, 1992, The Sociology of Law: An Introduction, London: Butterworths, h.72. 
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hukum tidak selalu dapat dicapai karena pencapaian itu melalui praktik 

atau penggunaan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi 

berbagai faktor: ekonomi, politik, sosial, bahkan hukum itu sendiri. Fungsi 

hukum lebih berhubungan dengan kedudukannya sebagai institusi sosial 

yang melayani kepentingan masyarakat, di antaranya menjadi instrumen 

kontrol sosial (social control), resolusi konflik (conflict resolution) atau 

penyelesaian sengketa (dispute settlement), perubahan sosial (social 

change), menjaga hak-hak sipil (preservation of civil rights), maupun 

menyatakan nilai-nilai moral sosial (expression of a society’s moral 

values). 

 

2. Langkah Responsif 

Dalam jangka pendek, pembangunan materi hukum melalui 

program revitalisasi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, 

keadilan sosial dan kepastian hukum perlu dilakukan melalui: (a) 

optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional; (b) peningkatan 

kualitas naskah akademik; (c) peningkatan peran perencanaan legislasi 

nasional; (d) optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi hukum 

dengan pemanfaatan teknologi menuju e-legislasi.  

 

a. Optimalisasi Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 

Evaluasi hukum ditujukan untuk menilai sejauhmana efektivitas 

hukum guna dipertanggungjawabkan secara sosial, sejauhmana tujuan 

yang telah dicapai, serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara 

harapan dengan kenyataan. Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang mencakup substansi, implementasi dan 

dampak pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan 

tersebut. 

Evaluasi hukum atau peraturan perundang-undangan dapat 

dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah 

untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh 
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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. Evaluasi hukum atau peraturan perundang-

undangan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta 

penilaian baik terhadap tahap implementasi hukum atau peraturan 

perundang-undangannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak 

(impact) dari bekerjanya suatu hukum atau peraturan perundang-

undangan, sehingga menentukan langkah perbaikan yang dapat diambil 

dimasa yang akan datang. 

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. Secara 

serupa, pembagian tersebut juga dapat digunakan untuk 

menggambarkan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan Analisis 

Evaluasi Hukum serta bagaimana ruang lingkupnya. Dalam pelaksanaan 

Analisis Evaluasi Hukum atau peraturan perundang-undangan, ada tiga 

hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

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 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. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 65  

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. 

 

Untuk itu terdapat beberapa hal yang akan menjadi bagian utama 

dalam proses Analisis dan Evaluasi Hukum, yaitu: 

Pertama, terkait dengan objek pengujian, dalam negara hukum 

terdapat tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa 

disebut sebagai norm control mechanism116 yaitu (1) norma yang berisi 

pengaturan (regeling), norma ini bersifat umum dan abstrak, (2) norma 

yang berisi penetapan administrative (beschikking) bersifat individual dan 

konkret, dan (3) norma yang berisi Putusan dan bersifat penghakiman 

(judgement) yang biasa disebut vonis.  

Analisis Evaluasi Hukum melakukan pengujian dan penilaian 

terhadap norma hukum yang berisi pengaturan (regeling), lebih khusus 

lagi berfokus pada norma hukum yang telah tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum 

dasar negara yang tercermin dalam konstitusi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan objek pengujian atau penilaian Analisis Evaluasi Hukum, 

dengan merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah: 

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

b. Peraturan Pemerintah; 

c. Peraturan Presiden; 

d. Peraturan Daerah Provinsi; 

e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 

                                                             
116 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 

hlm. 1. 
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f. Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Kejelasan objek pengujian/penilaian tersebut juga memperjelas 

makna bahwa kata ”Hukum” yang terdapat dalam frase Analisis Evaluasi 

Hukum dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan (kecuali 

grundnorm) sebagaimana telah dijabarkan di atas. Norma dasar 

(grundnorm) negara bukan merupakan objek pengujian/penilaian. Sesuai 

dengan teori norma dasar dari Hans Kelsen bahwa setiap hukum dalam 

suatu negara haruslah berasal dari suatu hukum dasar (grundnorm), jadi 

dasar justifikasi terhadap suatu norma hukum adalah norma dasar117. 

Pengidentifikasian objek norma hukum tersebut terkait dengan 

fokus tujuan yang ingin dicapai dari Analisis Evaluasi Hukum yaitu 

mendorong proses reformasi regulasi agar peraturan perundang-

undangan dapat berperan lebih optimal dalam mengatasi suatu 

permasalahan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat dan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang 

lebih efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan yang ada 

selama ini justru menimbulkan hambatan bagi pencapaian tujuan 

pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan pembenahan atas peraturan 

perundang-undangan melalui mekanisme Analisis Evaluasi Hukum dalam 

rangka menghasilkan hukum yang mampu mendorong kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 

Analisis Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan 

dapat dilakukan secara satu per satu terhadap masing-masing produk 

hukum (contoh Analisis Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau dilakukan terhadap 

beberapa produk hukum yang dikelompokan secara sistematis atas suatu 

tema tertentu (contoh Analisis Evaluasi Hukum tentang Kemaritiman) 

                                                             
117  Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 141. 
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maka peraturan peundang-undangan yang terkait dengan kelautan atau 

maritim menjadi objek untuk dianalisis). 

Kedua, pengujian norma dilihat dari aspek fase waktu pengujiannya. 

Dalam hal ini dikenal istilah review dan preview. Hal ini terkait dimanakah 

letak pengujian suatu norma dilihat dari siklus pembentukannya.  Review, 

yang berasal dari kata ”re” dan ”view” berarti memandang, menilai atau 

menguji setelah norma tersebut disahkan dan diundangkan sebagai 

hukum. Sedangkan preview yang berasal dari kata ”pre” dan ”view” 

adalah kegiatan memandang, menilai atau menguji norma sebelum resmi 

atau sempurnanya norma tersebut sebagai hukum.  

Analisis Evaluasi Hukum merupakan proses review suatu peraturan 

perundang-undangan, oleh karena itu tidak dilakukan terhadap 

rancangan peraturan yang belum diterapkan. Analisis Evaluasi Hukum 

dilakukan dengan menilai apakah peraturan yang selama ini telah 

diterbitkan dan berlaku (existing) telah mencapai tujuan 

pembentukannya, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak 

pelaksanaan norma hukum tersebut dalam masyarakat. Analisis 

permasalahan hukum yang terjadi sangat penting untuk dilakukan secara 

hati-hati agar menghasilkan rekomendasi yang tepat sebagai solusi dari 

permasalahan. 

Dalam konteks ini, Analisis Evaluasi Hukum memegang peranan 

penting dalam proses perencanaan pembangunan hukum nasional. 

Review dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada 

(existing), perbaikan dilakukan juga terhadap sistem hukum secara 

keseluruhan yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan 

penegakan hukum, pelayanan hukum serta kesadaran hukum 

masyarakat. 

Ketiga, terkait dengan lembaga yang melakukan pengujian norma 

maka yang patut dicermati adalah lembaga mana yang diberikan hak 

untuk melakukan pengujian suatu norma (toetsingsrecht), hak tersebut 

dapat dilakukan oleh lembaga judicial, legislative ataupun executive. 

Dalam hukum positif Indonesia, masing-masing lembaga tersebut telah 
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memiliki hak pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Judicial review diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi, legislative review terkait dengan kewenangan DPR dan untuk 

pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan executive 

review dapat dilihat seperti halnya kewenangan Kementerian Dalam 

Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah. 

Berdasarkan pengelompokan tersebut, analisis evaluasi hukum 

dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk me-review seluruh 

peraturan perundang-undangan yang ada atau dengan kata lain Analisis 

Evaluasi Hukum dapat dikelompokkan pula sebagai salah satu bagian dari 

executive review. Mengingat begitu banyak dan kompleksnya peraturan 

perundang-undangan maka pelaksanaan review yang dilakukan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM tentu tidak dapat dilakukan secara sendiri. 

Koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain di lingkungan pemerintah 

merupakan hal mutlak yang harus dilakukan namun dengan kontrol 

manajerial yang tetap ada di Kementerian Hukum dan HAM. 

Secara kelembagaan, pelaksanaan Analisis Evaluasi Hukum di 

Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum 

Nasional c.q Pusat Analisis Evaluasi Hukum. Terkait operasional 

pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian berdasarkan bidang 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.  

Hasil Analisis Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-

undangan yang ada, apakah perlu dilakukan perubahan, penggantian, 

pencabutan atau dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi hasil 

Analisis Evaluasi Hukum merupakan bahan penyusunan DPHN, serta 

bahan kajian terhadap Kerangka Regulasi dalam RPJMN dan juga 

merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional. 
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Berdasarkan perincian makna Analisis dan Evaluasi Hukum di atas, 

Analisis Evaluasi Hukum dapat dideskripsikan sebagai: ”upaya melakukan 

penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan 

sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan 

budaya hukum”. 

Secara umum kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dilakukan dalam 

rangka : 

1). Mewujudkan manajemen produksi peraturan perundang-undangan 

yang lebih baik. Hasil evaluasi akan menginformasikan apakah tujuan 

dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan telah tercapai, 

sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan. Informasi yang diperoleh dari hasil 

evaluasi akan menjadi bahan yang sangat diperlukan untuk 

menentukan apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

dipertahankan atau perlu dilakukan perbaikan atau diganti dengan 

peraturan perundang-undangan yang baru. 

2). Untuk menindaklanjuti konsekuensi terjadinya hubungan antara 

hukum dan perubahan sosial, dimana untuk mempertahankan 

koherensi sistem yang berlaku peraturan perundang-undangan yang 

lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru;  

3). Untuk menindaklanjuti konsekuensi logis dari dianutnya asas hierarki 

norma dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu untuk 

menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi  yang menjadi sumber berlakunya. 

 

b. Peningkatan Peran Perencanaan Legislasi Nasional 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kini sudah berusia hampir 40 

tahun, tepatnya sejak tahun 1977.118 Pemikiran mengenai perencanaan 

pembangunan hukum nasional sebenarnya mulai ditelurkan saat 

Simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan Peraturan 

                                                             
118  Lihat BPHN, Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. iv. 
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Perundang-undangan di Daerah Istimewa Aceh tahun 1976.119 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.120  

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 hulu 

sampai ke hilir berdasarkan tahapan-tahapan yang integratif. Kegiatan-

kegiatan yang diamanatkan kepada BPHN untuk menunjang Prolegnas ini, 

yaitu:121 melaksanakan penelitian dan usaha lain; melaksanakan 

inventarisasi peraturan perundang-undangan; pengkajian dan evaluasi 

peraturan perundang-undangan yang ada mengenai efektivitas dan 

keserasiannya dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat; dan 

penyusunan dan 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 

                                                             
119  Ibid, hlm. 9. 
120  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. 

121  BPHN, Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, Op.Cit., hlm. 11. 
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perundang-undangan yang dilakukan oleh BPHN. Berdasarkan Keputusan 

Menteri inilah BPHN mulai mengoordinasikan Prolegnas pada Pelita III, 

IV, dan V.122 

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.123  

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka 

penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh 

Departemen Hukum dan HAM124, yang dilaksanakan oleh BPHN, 

sedangkan Badan Legislasi (Baleg) DPR bertugas mengoordinasikan 

penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR serta penyusunan Prolegnas 

antara Pemerintah dan DPR.125 

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 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 

                                                             
122 Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-PR.02.08-41 tertanggal 26 Oktober 1983. 
123 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 

124 Sekarang Kementerian Hukum dan HAM 
125 Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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tujuan Negara seperti yang dimuat di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 

yaitu:126 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 penyusunannya, Prolegnas disusun setiap lima tahun sekali. 

Kemudian periode tersebut dipecah lagi per tahunan (annual). 127 

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.128  

Sebagaimana umumnya dikatakan, kelemahan dalam aspek 

perencanaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi 

cukup besar atas tersendatnya pembangunan hukum di negara kita.  

Dilihat dari rentang 71 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 

                                                             
126 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 8. 
127  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
128  Mahfud MD misalnya mengungkapkan bahwa masih sering dijumpai Undang-Undang yang isinya 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Undang-Undang atau bagian dari Undang-
Undang 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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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 kita laksanakan hingga saat ini dianggap masih belum 

mencapai hasil yang memuaskan, sehingga harus ditingkatkan lagi 

melalui suatu rencana yang disusun secara integral, sistematis, terarah 

dan berorientasi multisektor.129 

Prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-

undangan 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 meProlegnas 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.130 

Pembangunan hukum, haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya 

sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, 

                                                             
129  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. 

130  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 Undang-
Undang 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.  

 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 74  

aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan 

pasti. Proses pembangunan hukum berkaitan erat dengan (1) proses 

pembuatan hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan (law 

making process), (2) proses pelaksanaan dan penegakan (law 

enforcement), dan (3) proses pembinaan dan pembangunan kesadaran 

hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang 

dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (legal awareness). 

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. 

Kebijakan bidang hukum di Indonesia dalam menata sistem hukum 

nasional yang menyeluruh dan terpadu harus diarahkan pada kebijakan 

yang memperhatikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum 

agama dan hukum 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.  

Hukum nasional harus mengabdi kepada kepentingan nasional, dan 

menjadi pilar demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan 

secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan 

ketertiban masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang demokratis 

harus mampu meminimalisisasi pemberlakuan dan penerapan norma 

yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik 

hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Salah satu 

upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hukum yang demokratis adalah 

dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun 

melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang 

dikenal dengan Prolegnas, yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya 

dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 
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Proses perencanaan legislasi nasional sebaiknya dilakukan dengan 

memperhatikan analisis dan evaluasi secara mendalam yang meliputi 

aspek asas-asas, 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. 

Dalam rangka pembangunan hukum nasional diperlukan adanya 

suatu Grand design yang jelas dan komprehensif, yang menjadi pedoman 

bagi seluruh stake holders, yang mencakup seluruh unsur dari mulai 

perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. Grand 

design ini menjadi titik fokus dan tujuan seluruh stakeholder 

pembangunan hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan 

hukum secara utuh. Grand design 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; dan Grand design dilakukan per-sektor hukum. 
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c. Peningkatan Kualitas Naskah Akademik 

Naskah Akademik, merupakan naskah/konsep awal yang 

menggambarkan tentang garis besar perundang-undangan yang akan di 

buat. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU), sudah selayaknya 

dilengkapi dengan naskah akademik. Hal ini dapat dipahami untuk 

mendorong adanya keterbukaan (acuntabylity) dalam proses legislasi 

(pembuatan perundang-undangan), sehingga proses legislasi tersebut 

dapat dipahami secara utuh menyeluruh oleh semua stakeholder yaang 

kemudian bisa memberikan input, masukan, kritik dan saran terhadap 

naskah akademik tersebut.  

Tujuan dari naskah akademis adalah untuk menguraikan secara 

mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sebuah rancangan 

peraturan. Dalam ilmu hukum (ilmu perundang-undangan), sebelum 

undang-undang dibuat, seharusnya pokok peraturan yang hendak dibuat 

itu memang harus dikaji secara mendalam, baik dari sisi sosial, ekonomi, 

politik, dsb. Sehingga suatu undang-undang akan tajam, berbobot dan 

tahan lama, sebab dalam pembuatannya memang sudah melewati 

beberapa filter dan tahapan yang ketat. Selain itu, naskah akademik juga 

bertujuan merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan 

dan dasar penyusunan sebuah rancangan peraturan.  

Dalam praktek, penyusunan naskah akademis dilakukan dengan 

metode yang berbeda-beda. Tahap-tahap yang ditempuh dalam 

penyusunan naskah akademis dipengaruhi oleh kebutuhan, situasi dan 

kondisi. Ada naskah akademis yang membutuhkan penelitian lapangan 

(field research) yang mendalam. Sementara naskah akademis lainnya 

cukup dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan 

studi dokumen.  

Pembuatan naskah akademik dalam proses legislasi, jika kita lihat 

dari sudut pandang demokratisasi hukum, sebenarnya menyiratkan 

bahwa hukum dalam dunia ilmu tidaklah otonom, dan berdiri sendiri 

melainkan juga bersinggungan dan juga membutuhkan ilmu bantu 
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lainnya. Dalam kajian studi hukum kritis, hukum ternyata tidak berada 

dalam ruang hampa tanpa ada intervensi kepentingan apapun.     

Jelas bahwa hukum membutuhkan ilmu bantu lain untuk eksis, 

sebab dalam perancangan suatu undang-undang (melalui naskah 

akademik) dibutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam dari banyak 

ilmu: sosial, ekonomi, politik, antropologi dan sebagainya yang terkadang 

juga membutuhkan penelitian lapangan. Semakin banyak ilmu bantu 

yang digunakan dan berkualitas, maka semakin baik pulalah produk per 

Undang-undangan yang akan dihasilkan.  

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, salah satu hal mengapa 

peraturan dan policy dari pemerintahan kolonial begitu tepat dan bahkan 

bisa terus dijadikan yurisprudensi dan terus digunakan sampai sekarang, 

adalah karena sebelum pemerintah kolonial menetapkan policy atau 

perundang-undangan, mereka terlebih dahulu rela membayar penelitian 

mendalam untuk mempelajari karakteristik dan segala perubahan sosial 

yang terjadi di negara jajahannya. Kita tentu masih ingat Snouck 

Hurgronje, salah satu peneliti asal Belanda yang berhasil memetakan 

Rakyat Aceh, sehingga Belanda bisa menaklukan Aceh, pasca mendapat 

masukannya.  

Nyata pula bahwa hukum tidaklah berada dalam alam yang netral 

tanpa ada intervensi, jika dilihat bahwa dalam proses legislasi, ternyata 

hasil akhir, jika terjadi deadlock (jalan buntu, tidak ada kesepakatan 

bersama), maka ditempuhlah jalan lobbying, pun jika lobbying ternyata 

tidak menemui hasil, diambillah votting sebagai jalan keluar yang paling 

”ampuh”. Jika sudah berbicara lobbying apalagi votting, 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 votting, sangat rawan terhadap praktek-praktek money politics 

dan okhlokrasi.  

Salah satu jalan keluar yang bisa digagas dalam menangani praktek-

praktek manipulatif semacam itu, adalah adanya acces accountability dan 
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responsibility (keterbukaan dan tanggung jawab) yang besar dan 

melembaga. Selain itu control social juga sangat diperlukan, utamanya 

dari masyarakat, baik melalui lembaga swadaya, individu, kelompok, pers, 

atau komunal masyarakat tersebut (seperti masyarakat hukum adat, dan 

sebagainya). Artinya pula bahwa demokratisasi juga ternyata berlaku 

dalam ilmu hukum, terutama dalam proses legislasi.  

 

d. Optimalisasi Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menuju 

E-Legislasi 

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.131 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.132 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.133 Sayangnya 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 

                                                             
131  Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era 

Global), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11. 
132  Richardus Eko Indrajit, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, Gramedia, 2000), hlm. 12. 
133  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 
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memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak efektif, melainkan 

juga sering menimbulkan masalah baru.134 

Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi yang demikian, di 

antaranya adalah masih buruknya substansi hukum positif yang ada.135 

Pembentukan hukum positif yang ada terkesan tidak 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.136 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 dari 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 persoalan-persoalan 

yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalah-masalah sosial. 

Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari 

penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang 

menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan 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-

                                                             
134  Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1987), 

hlm. 234. 
135  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 
maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review 
karena memang mekanisme untuk itu belum ada. 

136  Bandingkan dengan Nonet dan Selznick, Law & Society in Transition: Toward Responsive Law 
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nilai social yang ada dalam masyarakat dapat lebih mudah masuk dan 

mempengaruhi hukum. Dengan penggunaan teknologi informasi maka 

perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk 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 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 nilai-nilai tersirat 

yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum 

responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang 

dianggap mereka sebagai interpretasi yang bakum 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 dimasukkan dalam 

suatu undang-undang. 

Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban 

dan sekaligus pembaharuan masyarakat dan Negara harus dikembangkan 

sedemikian rupa, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan, 

dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena 
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semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks.137 

Pembaharuan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung 

kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum 

masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-

tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga 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.  

Teknologi informasi mempunyai potensi besar untuk memperlancar 

jalan bagi upaya pembaharuan hukum yang responsif, terutama pada 

proses legislasi.  Sayangnya belum ada pedoman ataupun dasar hukum 

tentang urgensi dimanfaatkannya teknologi informasi untuk membangun 

legal sistem ini dalam proses legislasi.138 

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 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, 

seperti Bank Dunia (World Bank) dan United Nation Development 

                                                             
137  Lebih jauh tentang ini lihat Pidato Kepala Negara RI pada pelantikan Menteri Kehakiman pada 

tanggal 19 Januari 1974 dalam Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam 
Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002) hlm.74  

138  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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Programme (UNDB). Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-

Government sebagai sarana untuk penggunakan teknologi 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.139Sementara UNDP dalam suatu kesempatan 

mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion 

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 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 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 

                                                             
139  http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm (diakses 27 Desember 2016). 
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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.140 Pada 

dasarnya proses pembuatan undang-undang (legislasi) terbagi menjadi 

beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan 

penyebarluasan.141 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140 Selanjutnya e-government  di bidang legislasi ini selanjutnya disebut sebagai e-legislasi. 
141  Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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B. PEMBANGUNAN STRUKTUR HUKUM  

Pengertian struktur atau lembaga atau organ negara secara lebih 

dalamdapat didekati 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”.142 (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).143 

Negara adalah organisasi.144 Sifat pertama yang paling menonjol dari 

negara adalah sifat sebagai organisasi.145 Selanjutnya Max Weber 

memberikan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan.146 Prajudi 

                                                             
142 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. 

143 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. 

144 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  

145 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983) hlm. 173  

146 Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2005) hlm. 89 
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Atmosudiro147 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 Etzioni148 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 

direncanakan dan diperhitungkan secara terencana.149 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.150 

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 

                                                             
147 Ig. Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: ANDI, 2003) hlm. 259-270 
148 Ibid. 
149 Safri Nugraha dk, opcit, hlm. 88 
150 ibid  
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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.151 

George R Terry dalam bukunya berjudul “Principle of Management” 

merumuskan fungsi-fungsi manajemen adalah; planning, organizing, 

actuating dan controlling.152 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, organ-

organ 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: 

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; 

                                                             
151 Mustamin DG Matutu dkk, Mandat Delegasi Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia, 

(Yogyakarta: UII Press, 2004)  hlm.26-27 
152 Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2004) hlm.36 
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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 memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur 

dalam undang-undang”153;  

9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2); 

10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1); 

                                                             
153 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. 
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11. Pemerintahan Daerah Provinsi154 sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945; 

12. Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945; 

14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945; 

15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 

17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945; 

18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 

18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 

20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa 

seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 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 

                                                             
154 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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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. 

21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD NRI 

Tahun 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B; 

22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang 

terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 220; 

23. 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; 

24. 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 undang-undang berdasarkan 

kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa lalu. 

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; 
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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”155. 

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.156 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, 

                                                             
155 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. 

156 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). 
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organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai 

lembaga tinggi negara, yaitu:157 

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 Undang-

Undang, 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 

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 

                                                             
157 Ibid. 
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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 Undang-

Undang. 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 

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 undang-
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undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)158, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)159, Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI)160, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)161, 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 

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.162  

                                                             
158 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). 

159 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). 

160 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4252). 

161 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. 

162 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, BPHN Kementerian Hukum 
dan HAM R.I., 2014, hal.13 
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Dapat digambarkan kelembagaan di tingkat Pusat saat Tahun 

2018 ini: 

 

No Kelembagaan Jumlah 

1 Kementerian 34 

2 Kementerian Koordinator  4 

3 Lembaga Non Struktural 97 

4 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 27 

Jumlah 162 

 

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  

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. 
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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 

(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 
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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.163 

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 

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan menempatkan Peraturan Perundang-undangan dibawah 

undang-undang itu, antara lain :  

1. Peraturan Pemerintah 

                                                             
163 Christopher Wolfe, 1986, The Rise of Modern Judicial Review,  Basic Books, Inc. h. 216 

https://isistatic.org/journal-archive/pr/15_01/wolfe.pdf  

 

https://isistatic.org/journal-archive/pr/15_01/wolfe.pdf
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2. Peraturan Presiden  

3. Peraturan Daerah Provinsi 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/kota 

Disamping itu juga menguji terhadap peraturan perundang-

undangan 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 

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. 
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Sedangkan Pasal 24C ayat (1), menentukan bahwa:   

 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang 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 undang-

undang 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 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan peraturan perundang-

undangan 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;” 
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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 perundang-

undangan 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 

selang waktu yang tidak lama, Mahkamah Konstitusi menyatakan 

undang-undang yang dijadikan rujukan tersebut inkonstitusional? 
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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. 164 

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 

lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya 

bersifat menunjang atau auxiliary belaka. Oleh karena itu, seyogyanya 

                                                             
164 Bayu Dwi Anggono, Pembangunan Materi Hukum dan Kelembagaan, Makalah pada 

FGD DPHN, BPHN Kemenkumham, Oktober 2018. 
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tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun 

berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-

masing 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. 

Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran 
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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 lembaga-

lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam 

hierarkis susunan antara lembaga negara. 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering ditemukan istilah kekuasaan165, 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.166 

                                                             
165 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. 

166 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 kita 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 
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lihat Ateng 
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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 undang-

undang, 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, mengatakan167: 

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. 

                                                             
Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, 
Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22. 

 
167 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 

1998),  h. 16-17 
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b.   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 berikut168: 

 

                                                             
168 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa 

tahun, hlm.5. 
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a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b. 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 benar169. 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. 

 

 

 

                                                             
169 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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C. 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.170 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 kekuatan-

kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya 

hukum.171  

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. 172 

                                                             
170 Artikel tersebut terbit di dalam Law and Society Review, 4, No.1 (1969), hlm. 29-44 
171 Lawrence Friedman, The Legal System, : A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage 

Fondation, 1975), hlm. 193.  

 
172 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 154. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 107  

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?173  

Konsepsi budaya hukum tersebut kemudian antara lain 

dipergunakan oleh Lev, dalam tulisannya yang berjudul Judicial 

Institutions and Legal Culture in Indonesia.174 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.175 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 lembaga-

lembaga 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 

                                                             
173 Lawrence M. Friedman, opcit., hlm. 193-194. 
174 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). 

175 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 86. 
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bangsa sangat menentukan seberapa jauh proses-proses hukum itu atau 

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.176  

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.177  

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 

                                                             
176 Daniel S. Lev, opcit, hlm. 119-120 
177 Soerjono Soekanto, et.al., Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: 

Rajawali, 1994), hlm. 202-203. 
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(rechtsbewutzijn). Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan 

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 tertentu178. 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).179 

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 

berketahanan180. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ndraha bahwa jika 

tingkat budaya dihubungkan dengan nilai, dapat diidentifikasikan 

menurut kuantitas kualitas sharing suatu nilai di dalam masyarakat, yaitu: 

                                                             
178 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 

Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 154-155. 
179 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), 

hlm. 348. 
180 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 lemah181.  

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. 

                                                             
181 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 pelanggaran-

pelanggaran 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.182 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.183  

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 peristiwa-

peristiwa 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 

                                                             
182 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 
183 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 17-

19. 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.  

 

1. Kesadaran Hukum 184  

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 hubungan-hubungan 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.185 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-lain “pemaknaan, sumber otoritas, 

dan praktik budaya yang secara umum diakui sebagai legal”.186 Silvia 

Kaugia mendefinisikan kesadaran hukum sebagai “a collection of ideas, 

views, feelings and traditions which reflects people’s attitudes toward 

                                                             
184  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 

185  Susan S. Silbey, 2001, “Legal Culture and Legal Consciousness”, International Encyclopedia of the 
Social & Behavioral Sciences,  h.8623-8624 

186  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, diunduh tanggal 17 
November 2018, pukul 15:04 wib. 

https://fewd.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_ethik_wiss_dialog
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legal issues in society.”187 Pengertian tersebut menunjuk pada kesadaran 

individu dalam memahami, menjalani, dan merespon hukum dan 

legalitas. Hukum dalam pengertian merepresentasikan seperangkat 

institusi-institusi formal, sedangkan legalitas (legality) dimaknai 

bagaimana institusi formal itu membentuk dan dibentuk oleh keyakinan 

dan tindakan sehari-hari. Dengan demikian kita dapat mengamati "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.188 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 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 

                                                             
187  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, diunduh tanggal 17 
November 2018, pukul 14;15 wib 

188  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 [631-
668], diunduh dari  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840650/  

https://www.juridicainternational.eu/index.php?id=13248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840650/
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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.189 

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 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.190 

Sebagai contoh, dalam konteks kekerasan atau pelecehan seksual 

terhadap perempuan sebagai korban, kesadaran hukum menjelaskan 

bagaimana perempuan mengonstrusikan kekerasan seksual itu, dilihat 

dari bingkai karakteristik demografi dan kebijakan kriminal, seperti usia, 

                                                             
189  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.els-
cdn.com/S1877042815040653, pada tanggal 17 November 2018, pukul 22:58 wib. 

190  Roger Cotterrell, Op. Cit., h.146-147. 

https://ac.els-cdn.com/S1877042815040653
https://ac.els-cdn.com/S1877042815040653
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ras, dan pendidikan korban serta tindakan polisi atau pengadilan 

memutuskan sebagai representasi negara. Tindakan korban dapat 

bersifat formal, seperti melaporkan pada Kepolisian, atau bersifat 

informal, seperti secara langsung mengonfrontasi pada pelaku.191 

Beberapa penelitian sosio-legal dalam hubungan dengan kesadaran 

hukum ini, menggunakan “legal framing process”, seperti dilakukan oleh 

Nicholas Pedriana maupun Anna-Maria Marshall. Pedriana 

mengembangkan konsep pembingkaian hukum untuk memperluas 

pengetahuan teoritis pada proses budaya dan simbolis yang 

memungkinkan, membatasi, dan mengubah gerakan sosial. 

Menggabungkan wawasan dari teori gerakan sosial, sosiologi hukum, 

serta hukum dan sosiologi, penulis berpendapat bahwa hukum adalah 

jenis "bingkai utama", dan bahwa memobilisasi simbol "konstitutif" dan 

kategori hukum adalah sentral, namun secara rutin diabaikan, cara di 

mana penantang membingkai keluhan, identitas, dan tujuan mereka. 

Studi ini secara sistematis mengeksplorasi proses pembingkaian hukum 

melalui analisis historis narasi gerakan perempuan dan perdebatan 

tentang undang-undang tenaga kerja yang protektif di tahun 1960-an. 

Bukti historis menunjukkan bahwa transformasi timbal balik dalam 

gerakan perempuan dan hukum ketenagakerjaan yang sama, sebagian 

besar disebabkan oleh kontestasi framing simbolik antara representasi 

budaya yang bersaing dari gender (perlakuan "protektif" vs "sama") dan 

bahwa kontestasi ini dilancarkan dalam batas hukum yang eksplisit.192 

Demikian pula Anna-Maria Marshall menggunakan “framing” untuk 

menguji frame yang dipergunakan oleh perempuan atas pengalaman 

terjadinya pelecehan seksual. Ketika bingkai hukum memberikan 

panduan penting bagi perempuan yang mengevaluasi perilaku rekan dan 

pengawas mereka, perempuan yang bekerja menyebarkan sejumlah 

                                                             
191  Ibid.  
192  Nicholas Pedriana, May 2006, “From Protective to Equal Treatment: Legal Framing Process and 

Transformation of the Women’s Movement in the 1960s1”, American Journal of Sociology, 
Vol.111, Number 6, diunduh dari https://www.journals.uchicago.edu/ doi/ abs/ 10.1086/ 
499911?mobileUi=0, pada tanggal 15 November 2018, pkl.09:00 wib. 

https://www.journals.uchicago.edu/%20doi/%20abs/%2010.1086/%20499911?mobileUi=0
https://www.journals.uchicago.edu/%20doi/%20abs/%2010.1086/%20499911?mobileUi=0
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bingkai interpretif lainnya ketika memutuskan apakah mereka telah 

dirugikan oleh perilaku semacam itu. Beberapa dari bingkai itu muncul 

dari pesan feminis tentang diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan 

laki-laki di tempat kerja; beberapa muncul dari ideologi manajemen yang 

menekankan efisiensi dan produktivitas; dan beberapa muncul dari kritik 

terhadap kebijakan pelecehan seksual sebagai pembatasan yang tidak 

perlu pada kebebasan seksual perempuan. Tetapi perasaan menderita 

atau dirugikan tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam 

penggunaan label pelecehan seksual. Sebaliknya, perempuan juga 

menggunakan standar objektif yang membandingkan pengalaman 

mereka dengan beberapa perilaku melecehkan. Hanya ketika perilaku 

memenuhi standar ofensif (penyerangan) dan dianggap berbahaya, 

wanita menganggap pengalaman mereka sebagai pelecehan seksual.193 

Berita Jawa Pos, Kamis, 15 November 2018, mengangkat sebagai 

berita utama bahwa “Negara abai pelapor korban mesum”. Dalam kasus 

itu, Pengadilan justru memidana korban pelecehan seksual karena 

merekam pembicaraan tidak senonoh dari pelaku dengan tujuan untuk 

melindungi diri itu kemudian disebarkan melalui media sosial. Atasan 

korban sebagai pelaku melaporkan atas terjadinya perekaman dan 

penyebaran rekaman pembicaraan tidak sesnonoh itu, sehingga akhirnya 

korban pelecehan seksual dipidana oleh Pengadilan karena dinilai 

mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) dan Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan 

memprihatinkan kasus itu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 

setempat untuk penanganan kasus itu.  

Kasus tersebut menjelaskan bahwa perempuan korban pelecehan di 

Mataram menggunakan bingkai (framing) diskriminasi – gender, yang 

memahami dan menginterpretasi pengalamannya berupa pelecehan 

                                                             
193  Anna-Maria Marshall, July 2003, “Injustice Frames, Legality, and the Everyday Construvtion of 

Sexual Harassment”, Law & Society Inquiry, Vol.28, Issue 3, h.659 [659-689], diunduh dari 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-4469.2003.tb00211.x, tanggal 15 
November 2018, pukul 10:13 wib. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-4469.2003.tb00211.x
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seksual oleh atasan di tempat kerja sebagai penyalahgunaan kekuasaan 

laki-laki terhadap perempuan. Pemahaman dan pemaknaan korban 

pelecehan seksual terhadap tindakan pelaku sebagai penyalahgunaan 

kekuasaan laki-laki terhadap perempuan telah mendistorsi ideal-ideal 

hukum – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di satu sisi dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di sisi lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi kegagalan negara dalam fungsi paternalistik. 

Prinsip paternalisme hukum pada dasarnya berarti menjustifikasi koersi 

negara untuk melindungi individu dari tindakan yang menderitakan 

dirinya sendiri, atau dalam versi ekstrim, untuk memandu mereka, suka 

atau tidak suka, ke arah kebaikannya sendiri. Dalam kasus pelecehan 

seksual, paternalisme hukum menuntut perlindungan korban dari 

tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Apabila putusan MA dilihat 

sebagai bentuk paternalisme hukum dengan vonis koersif, maka tidak 

dalam arti perlindungan kepentingan korban pelecehan seksual. Versi 

ekstrim paternalisme hukum menuntut modifikasi dalam versi moderat, 

sebab putusan memidana perempuan korban pelecehan dengan isu 

penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten asusila 

adalah tidak memuaskan dan mengecewakan, bahkan dianggap tidak 

adil. Isu penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten 

asusila harus dibingkai oleh Pengadilan dalam konteks pelecehan. 

Pengalaman itu potensial memengaruhi legitimasi UU ITE dalam kasus-

kasus serupa di masa mendatang sebab aksi penentangan terhadap 

pengorbanan ganda itu akan merefleksikan dan membentuk struktur 

yang menentang ketiadaan perlindungan terhadap hak perempuan di 

semua bidang kehidupan. Dalam kasus di atas, berita Jawa Pos tanggal 17 

November 2018 menunjukkan fase terjadinya gerakan sosial (social 

movement) yang memberi dukungan untuk korban “ganda” pelecehan 

seksual itu. Gerakan sosial yang hakikatnya adalah protes, dilakukan 

dalam bentuk pengumpulan donasi uang sumbangan untuk membayar 

denda di samping penentangan yang semakin luas. Hal ini dapat 

melahirkan penggunaan hukum untuk tujuan mengakhiri anggapan 
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kesewenang-wenangan dalam pengambilan putusan oleh pengadilan, 

yang dikenal dengan sebutan “mobilisasi hukum” (legal mobilization) 

atau “litigasi gerakan sosial” (social movement litigation). Mobilisasi 

hukum itu sesungguhnya sekadar taktik gerakan sosial (social movement 

tactic), yaitu mengupayakan pencapaian tujuan gerakan melalui “kanal 

yang tepat” (proper channels).194 

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.195 Pengalaman merupakan ukuran 

bagi pencapaian ideal-ideal 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.196 

Salah satu yang dianggap lebih signifikan bagi Cotterrell untuk 

menggambarkan pengalaman yang relevan, yaitu dampak pada kondisi 

                                                             
194  Paul Burstein, 1991, “Legal Mobilization as a Social Movement Tactic: The Struggle for Equal 

Employment Opportunity”, American Journal of Sociology, Vol.96, No.5, h.1201 (1201-1225), 
diunduh dari https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/229653.  

195  Roger Cotterrell, Op.Cit., h.175.  
196  Ibid.  

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/229653
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kehidupan personal individu (law’s impact on the individual’s personal 

conditions of life).197 Dalam konteks kasus pelecehan 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. Peran Negara Membangun Kesadaran Hukum198 

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 sehari-hari penelitian 

Patricia Ewick dan Susan S. Silbey “The Common Place of Law: Stories from 

                                                             
197  Ibid.  
198   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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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, 

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, menunda-nunda, 

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.199 

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. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan 

munculnya tanggapan yang berbeda-beda terhadap peristiwa-peristiwa 

                                                             
199 Steven E. Barkan, Op. Cit., h.118. 
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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, orang-orang 

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). 

Kesadaran hukum yang tinggi, dalam pengertian hukum merupakan 

sentral bagi bingkai kehidupan negara hukum200, 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 

                                                             
200  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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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 hak-hak 

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 perang adalah masalah politik 

dan dengan demikian tidak satu pun yang harus dipertimbangkan oleh 

pengadilan.201 

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. Perkara-perkara itu tidak hanya meliputi konflik antar individu, 

namun termasuk juga pengujian undang-undang berdasarkan 

kepentingan-kepentingan 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 

                                                             
201 Steven E. Barkan, Op. Cit., h.200. 
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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 lembaga politiknya dalam jangka panjang. Proses dinamis kesadaran 

hukum dapat dilakukan oleh pengadilan dalam konteks kesadaran hukum 

populer, meskipun adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap 

komponen kelembagaan.202 Ketidakmampuan pengadilan mendinamisasi 

hukum dengan cara-cara pemaknaan yang dapat mengatasi kesenjangan 

kesadaran hukum dan budaya hukum akan mempertaruhkan fungsi dan 

kapasitas hukum menanggapi perubahan sosial (social change). 

 

3. Transformasi Kepemimpinan dan Arah Pembangunan Hukum203   

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.204 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 

                                                             
202  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 

203    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 

204   Keith E. Whittington, 2012, “Law and Politics: Critical Concepts in Political Science”, Rouledge 
Press, http://www.princeton.edu/~kewhitt/lawandpolitics  

http://www.princeton.edu/~kewhitt/lawandpolitics
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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). 

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 
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ideology”?205 Meskipun kita tidak dapat menyederhanakan asumsi bahwa 

“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.206 

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, 

                                                             
205 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. 

206 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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persamaan, maupun kesejahteraan menuntut peran kepemimpinan 

publik dalam bingkai demokrasi sejak hukum dibentuk. 

 

4. Langkah Responsif   

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).207 Sayangnya tujuan ini masih terasa sulit dijangkau 

karena dalam kenyataannya hukum masih tampil mengecewakan ketika 

hadir di tengah masyarakat.208 Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai 

lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintah di bidang hukum,209 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,210 dan pembentukan hukum positif yang 

ada terkesan hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat dan kurang 

                                                             
207 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). 

208 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. 

 
209 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 
210 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. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 127  

menyentuh kepentingan masyarakat luas.211 Selain itu, lemahnya law 

enforcement juga ikut memberi andil buruknya tampilan hukum di tengah 

masyarakat.212 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,213 

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 

                                                             
211 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 l ihat John Naisbitt, 
Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan 
Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 160.  

212 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. 

213 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: 
Binacipta, 1976), hlm. 24-25. 
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pendidikan 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 insan-insan 

hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis214.  

Secara sosiologis Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa 

lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang.215 Dibandingkan 

dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh 

lebih korup.216 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.217  

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-cita) untuk maju, sejahtera dan 

bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 218 

                                                             
214 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. 

215 Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hlm. 1. 
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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 kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras 

dengan dunianya.219 

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 (lifelong), sejak ia lahir (bahkan sejak awal hidup dalam 

alam kandungan) hingga mati.220  

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 

                                                             
219 Ibid., hlm. 5. 
220 Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 45-46. 
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atau tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar memberi 

hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang.221 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.222 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai 

filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah 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”.223 

                                                             
221 Ibid. 
222 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36. 
223 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Malang:  Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 

1973), hlm. 78. 
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Hingga kini, dasar pendidikan nasional secara yuridis masih sama, 

belum berubah. Hal itu ditetapkan kembali dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.224 

Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang tidak berubah, yakni 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tujuan penyelenggaraan pendidikan 

di negeri ini secara yuridis (undang-undang) selalu berubah-ubah. Hal itu 

bisa kita lacak dalam informasi tentang perubahan-perubahan yang 

dimaksud berikut ini:225 

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.” 

3. Rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional 

Pancasila dengan penetapan presiden Nomor19 tahun 1965 adalah 

sebagai beirkut: ”Tujuan pendidikan nasional kita, 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 

                                                             
224 Lebih jelas lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm.7 
225 Amir Daien Indrakusuma, Op.cit, hlm. 78-79 
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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 Undang-undang 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. Kita 

sering mendengar bahwa setiap ganti presiden, menteri, Kementerian, 

maka akan ganti kebijakan. Dalam konteks ini, dunia pendidikan tidak 

lepas dari rezim yang berkuasa. Dan bila kita ingin melacak lebih jauh 

tentang sebab musabab terjadinya perubahan, kita sebenarnya bisa 

berawal dari asumsi atau anggapan tersebut. 

Tentu saja, kita 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 
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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. 226 

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 

                                                             
226 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 
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. 
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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)227.  

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 masyarakat228. Gejala semacam itu 

akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. 

Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum penegak 

hukum, para pencari keadilan (Justitiabelen), maupun golongan-

golongan lain di dalam masyarakat.229  

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 

hukum230. 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 

                                                             
227 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)  

228 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.5 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 157. 
229 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Ed.1.,Cet.12. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2002). hlm. 119.  
230 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cet.1 

(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002). hlm. 48.  
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Black dalam bukunya The Behavior of Law, yang menyatakan bahwa 

hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah231.  

Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait 

dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum ini memiliki unsur-unsur 

yang berupa Struktur, Substansi, dan Budaya hukum. Friedman 232 

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.233 Semua sub sistem dari sistem hukum yang diuraikan oleh 

Friedman ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan hukum. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menuju hal ini adalah: 

 

1. 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 hal-

hal 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 

                                                             
231 Lawrence M Friedman,”American Law An Introduction”, diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, Ed.2 

( Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 3.  
232 Ibid. 
233 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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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 kebutuhan-

kebutuhan masyarakat.234 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, orang-

orang yang berguna dalam memelihara ketertiban menurut 

ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada.235 Padahal 

seharusnya pendidikan di fakultas hukum juga harus mampu 

menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui teknik hukum 

dan perundang-undangan236 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, 

                                                             
234 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional,  

(Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1979), hlm. 5. 
235 Ibid, hlm. 6 
236 Ibid. 
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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 lembaga-

lembaga 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 

candradimuka yang menghasilkan srjana-sarjana hukum yang 

tangguh secara mental maupun intelektual. 

 

2. 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.237 Harus pula dipahami bahwa 

                                                             
237 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 
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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.238 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, 239 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 

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.  

 

 

 

                                                             
238 Ibid, hlm. 226 
239 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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D. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI HUKUM240 

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945 dan kemudian mengundangkan Konstitusinya UUD Negara 

RI 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada Pasal 3 dinyatakan bahwa 

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, dan sesuai pasal 1 

aturan Peralihan dinyatakan bahwa produk hukum kolonial masih berlaku 

sampai dengan dibuatkannya UU yang baru.  

Penting untuk dicatat bahwa produk hukum kolonial tersebut masih 

menggunakan bahasa asli Belanda, sementara pemerintah belum 

menetapkan terjemahan resminya. Akibatnya, hukum kolonial yang 

dipelajari adalah hasil terjemahan yang bisa saja terdapat disparitas 

pemahaman di antara akademisi hukum yang menterjemahkannya dan 

mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Hal ini menyiratkan adanya 

potensi missing link dalam konsistensi pengembangan kaedah hukum itu 

sendiri.  

Selanjutnya setelah sekian lama merdeka, khususnya pasca 

reformasi, Indonesia telah banyak membuat peraturan perundang-

undangan. Sayangnya dokumen hukum produk kolonial tersebut relatif 

sulit diperoleh sehingga untuk memeriksa bagaimana kerapihan 

pencabutan dan pengidentifikasian keberlakuannya relatif sulit untuk 

ditelusuri. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa konsekwensi 

hukum yang terjadi adalah adanya suatu aturan yang masih berlaku 

namun tidak teridentifikasi dengan baik. 

Setelah reformasi, sistem hukum telah berkembang pesat dengan 

begitu banyaknya perundang-undangan sesuai hierarkinya namun 

sayangnya yang terjadi justru terlalu banyak materi pengaturan yang 

dirasakan tumpang tindih atau bahkan inkonsistensi sehingga 

mengakibatkan penegakan hukum yang tidak baik dan cenderung kurang 

adil serta kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi baik 

                                                             
240  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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investasi, industri maupun perdagangan.241 Tentu tidaklah 

mengherankan sekiranya Presiden menghendaki untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi hiperegulasi tersebut demi tercapainya Ease Of Doing 

Busines di Indonesia. Dalam menjawab hal tersebut BPHN terus 

melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan demi 

perbaikan sistem hukum nasional dari waktu ke waktu berikut pedoman 

untuk melakukan hal tersebut.242 

Sehubungan dengan itu, seiring dengan globalisasi perdagangan 

maka sistem informasi dan komunikasi maka 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. Globalisa 

informasi dan komunikasi hukum, menjadi sarana diplomasi tentang 

bagaimana arsitekur banga dan negara itu sendiri.  

Keunggulan bagi bangsa Indonesia adalah hukum yang berlaku tidak 

hanya hukum positif melainkan juga hukum tidak tertulis namun berlaku 

dalam kehidupan masyarakatnya. Idealnya, sistem informasi hukum 

nasional yang disampaikan pemerintah kepada masyarakatnya, 

selayaknya juga menyampaikan informasi dan dokumen hukum yang 

menjelaskan kebaradaan hukum tidak tertulis tersebut sebagai bagian 

dari sistem hukum nasional.  

Kenyataan tersebut di atas menimbulkan suatu urgensi bahwa 

pembangunan sistem informasi dan komunikasi dalam bidang hukum 

dapat dikatakan masih belum optimal dan efektif atau bahkan mungkin 

masih kurang baik. Oleh karena itu diperlukan suatu untuk dapat 

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi hukum menjadi lebih 

baik lagi.  

                                                             
241 Dirangkum dari berbagai pemberitaan di media masa tentang banyaknya regulasi yang cenderung 

kontraproduktif dalam perekonomian dan perdagangan. 
242 5 Dimensi Pedoman Analisis Evaluasi PUU BPHN.  
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Sayangnya, baik dalam RPJPN dan RPJMN ternyata tidak ditemukan 

secara tegas politicial will pemerintah untuk melakukan perapihan atau 

penataan kembali sistem kodifikasi hukum nasionalnya. Pemerintah lebih 

melihat kepada penyelengaraan Sistem Informasi Hukum dalam konteks 

penyampaian informasi publik tentang dokumen hukum, namun tidak 

kepada rangkai konsistensi kaedah hukum sejenis yang terserak dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan.  

Hal tersebut dapat dimengerti karena memang pasal 7 UU No.14 

Tahun 2008 memberikan kewajiban sebatas keterbukaan informasi 

publik bukan kepada pemberdayaan masyarakat untuk memahami dan 

memberikan umpan balik terhadap dokumen dan  informasi hukum 

tersebut. Dalam menjawab hal tersebut, semua instansi mengikuti 

arahan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Electronic 

Government sehingga maraklah semua instansi membangun situs resmi 

instansinya dalam rangka menyampaikan kewajiban hukumnya untuk 

mengumumkan informasi publik. Demikian pula halnya dengan Jaringan 

Dokumen Informasi Hukum Nasional (JDIHN.id) yang diharapkan sebagai 

pusat jaringan untuk penghimpunan semua dokumen dan informasi 

hukum dari semua instansi yang ada baik Kementrian, Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Lembagan Non Struktural, Pemerintahan 

Daerah.  

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.  
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 1. Cybernetics Theory dan Sistem Hukum Nasional 

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 

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.  
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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 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 
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hukum terhadap hal tersebut tidak akan pernah 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 

kita lewat pemantauan dari masalah-masalah hukum yang timbul dan 

menindak lanjuti komplain-komplain yang mengalir dari masyarakat.  
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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").243 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. 

  

 

 

                                                             
243 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 

kepentingan 

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.244  

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 lembaga-lembaga 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 masyarakat yang dibentuk untuk itu (Self 

Regulatory Organization/’SRO’) sebagai penyeimbang kewenangan 

pemerintah dengan kepentingan publik. Harmonisasi fungsi dan peran 

                                                             
244 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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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 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 
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dipegang oleh pemerintah seakan-akan telah bergeser ke sektor privat.245  

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.246 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 

Allott247, dan Jurgen Habermas248 yang melihat hukum dari theory of 

communicative action.  

Anthony Allot memandang hukum sebagai sistem yang merupakan 

hasil dari proses komunikasi, oleh karena itu hukum 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 

                                                             
245 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.    

246   Peter de Cruz., Comparative Law in a Changing World (2nd ed.)., London: Cavendish publishing 
Limited, 1999. P.481-495.   

247  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. 

248  Jurgen Habbermas, Between Facts and Norms, Cambridge: Polity Press, 2006. p.151-166 
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tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga 

termasuk fasilitas dan proses.249 

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.250 

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 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”.251 

                                                             
249  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.   

250  ibid. 
251  ibid.  
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Sementara itu, Jurgen Habermas252 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 (speech-acts) melainkan juga 

dalam bentuk tanda-tanda ataupun simbol-simbol 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 (lifeworld) dan sistem. Menurutnya ada dua tema, 

yakni (i) pemisahan gradual antara sistem dan kehidupan, dan (ii) 

kolonisasi sistem pada kehidupan.253 

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, 

                                                             
252  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.] 

253  Reza Banakar dan Max Travers (ed.), An Introduction to Law and Social Theory, Oxford: Hart 
Publishing. 
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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. 

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, 

kita perlu juga mencermati teori tentang Hukum Global dalam 

Pendekatan sistemik-sibernetik (Systemic-Cybernetic Approach) yang 

dilakukan oleh Ernesto Gruin. 
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Menurut Ernesto Gruin, Globalisasi adalah suatu fenomena 

cybernetics254 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.255 

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.256 

Ketentuan internal dapat membuat sistem beradaptasi terhadap vasiasi-

variasi lingkungan yang spesifik dengan batasan stabilitas tertentu. Lebih 

                                                             
254  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 model-
model dari sistem yang saling berinteraksi (lihat juga pemikiran tentang constructivism). 

255 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.  
256 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. 
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jauh lagi suatu sistem adalah suatu entitas fungsional yang tidak dapat 

dipecahkan menjadi bagian-bagian yang independen.257  

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 prinsip-prinsipnya 

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 

permasalahan-permasalahan secara umum. Satu kata kunci dari teori ini 

adalah keberadaan “feedback”. 258Tanpa 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. 

 

                                                             
257 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 aturan-

aturan 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.  
258 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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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 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 
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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 domestknya, 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 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, kita tengah 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 
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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.259 Sebagaimana ia mengkutip pendapat Walter Goodbar yang 

mengatakan:  

“One of the unforeseen consequences [of globalization] 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 

                                                             
259 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.  

 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 157  

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 

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.260 Umumnya para ahli 

tersebut akan melihat adanya benturan kepentingan terhadap setiap 

permasalahan hukum ataupun terhadap setiap produk legislatif. 

                                                             
260  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]. 
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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 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 Elektronik 

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 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’261 yang dimilikinya. 

                                                             
261 Property is anything that can be possessed and disposed of in a legal manner. Encyclopedia of 

Knowledge. Grolier. 
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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 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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b. 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 

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. 
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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. 

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. 

 

c. 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. 
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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.262  

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 

                                                             
262 Sesuai dengan paragraf ke-empat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yakni: “Kemudian 

daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
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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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, 

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 
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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 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.   

 

5. Sistem Kodifikasi Informasi Hukum Berbasiskan Partisipasi Segenap 

Pemangku Kepentingan 

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 kompilasi hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan 

swasta. 
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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 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. 
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Lebih jauh lagi, terdapat beberapa model penerapan sistem 

informasi hukum di Indonesia sebagai berikut: 

 

 Pra-Reformasi Pasca Reformasi 
Setelah revolusi 

industri 4.0 

Media  Kertas (dokumen 

autentik 

peraturan 

perundang-

undangan) 

Microfiche 

Based on 

computer 

system but off-

line 

Online 

Sistem 

Komunikasi 

Kehadiran fisik + 

fixed-line 

communication  

 

Berbasis sistem 

elektronik 

(web-based) 

Web + Mobile  

Big Data dan 

Cloud Computing 

Data  Basic Data (data 

base) 

Basic data  

Aggregate Data 

 

Database  

Knowledge-base 

Content 

Management 

Data Analytic + 

Prediction 

Sifat Jasa Basic Common 

Services 

 

Basic Common 

Services 

Value Added 

Network and 

Services  

Sistem Informasi tertutup berdasarkan 

kepentingan 

terbuka 

Penyimpanan terpusat terpusat Cloud yang 

terdistribusi 

Metode 

Pencarian 

metode 

kepustakaan 

literatur & 

referensi 

Onthologis 

Cost and Return 

investasi 

Bulding the 

Infrastructure, 

operational cost,  

Collecting and 

Copying 

Information 

System 

Development 

Investment 

membership 

investasi 

pengembangan 

sistem informasi 

dan aplikasi 
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 jaringan dan jasa 

bernilai tambah 

training 

instalasi dan 

pemeliharaan 

subscribe dan 

membership 

Jasa pengiriman terpusat terpusat berbagi dan 

distribusi  

 

Kondisi pasar Monopolistik terbuka, 

kompetisi  

kolaborasi 

 

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. 

 

6. Sistem Kecerdasan (Artificial Intelliegence) dalam Bidang Hukum 

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 
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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 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 
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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. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat disampaikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pembangunan informasi hukum adalah mencakup segenap konten 

hukum  dengan segenap bentuk penyimpanannya, baik tertulis 

maupun secara elektronik. Dalam hal dilakukan secara elektronik, 

maka sistem informasi hukum seharusnya bersifat terpadu, mudah 

diakses, murah, dan bersifat memberdayakan penggunanya. Dengan 

kata lain, sistem informasi hukum juga harus mampu mennyediakan 

link atau keterpautan antara berbagai konten kaedah hukum satu 

sama lain. Dengan sendirinya, berbagai sistem informasi hukum 

pemerintah selayaknya memperhatikan bagaimana interoperabilitas 

data dasar dan originalitas konten hukum tersebut. Mencegah 

terjadinya data ganda yang berbeda satu sama lain adalah suatu 

keharusan, sehingga keautentikan dan keterpercayaan terhadap 

konten hukum akan terjaga dengan baik., 

b. Sistem informasi dan komunikasi hukum yang dapat menarik 

partisipasi publik serta mengkolaborasikan para pemangku 

kepentingan akan membuat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan baik secara vertikal dan horizonal maupun baik 

internal maupun ekstenal akan menjadi lebih baik, sehingga pada 

akhirnya reformasi hukum sistem hukum nasional akan menjadi 

menjadi lebih baik lagi dan mampu mengakomodir kepentingan 

regional dan global.  
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c. Sistem informasi hukum dan sistem aplikasi kecerdasan hukum 

selayaknya harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola TIK yang baik 

dan keberadaaanya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku 

(pasal 15 UU-ITE dan kepatuhan aturan PP 82/2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sistem informasi 

dan komunikasi hukum seharusnya terdaftar, tersertifikasi atau 

terjaga dengan baik. 

 

E. PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM  

Lembaga penegak hukum tengah berada pada posisi yang tidak 

menguntungkan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum dan 

aparat penegak hukum sangat rendah. Terlebih lagi dengan semakin 

banyaknya berita di media massa yang menggambarkan perilaku 

menyimpang dari aparat penegak hukum.  

Lembaga penegakan hukum ini terkait dengan fungsi ”kekuasaan 

kehakiman”. Jika kekuasaan kehakiman ini diuraikan lebih rinci lagi, maka 

apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat 

membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit 

disebut dalam UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 

menentukan, ”Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Artinya, selain 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan 

kepolisian negara yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945, masih ada 

badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai 

fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain 

yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung yang semula dalam 

rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tercantum sebagai salah satu 

lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, 

tetapi tidak mendapat kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam UUD 

NRI Tahun 1945 ditiadakan. 
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Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di atas 

adalah badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari satu. Artinya, selain 

Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi 

penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Lembaga-lembaga 

dimaksud misalnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnasham), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan 

sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, 

meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, 

tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam sistem 

konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 

Misalnya, mengenai keberadaan Komnas Hak Asasi Manusia. Materi 

perlindungan konstitusional hak asasi manusia merupakan materi utama 

setiap konstitusi tertulis di dunia. Untuk melindungi dan mempromosikan 

hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara membentuk satu 

komisi yang bernama Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). 

Artinya, keberadaan lembaga negara bernama Komnas Hak Asasi 

Manusia itu sendiri sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. 

Karena itu, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya 

didasarkan atas undang-undang, tidak ditentukan sendiri dalam UUD, 

tetapi keberadaannya sebagai lembaga negara mempunyai apa yang 

disebut sebagai constitutional importance yang sama dengan lembaga-

lembaga negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD NRI Tahun 

1945. 

Sama halnya dengan keberadaan Kejaksaan Agung dan kepolisian 

negara dalam setiap sistem negara demokrasi konstitusional ataupun 

negara hukum yang demokratis. Keduanya mempunyai derajat 

kepentingan (importance) yang sama. Namun, dalam UUD NRI Tahun 

1945, yang ditentukan kewenangannya hanya kepolisian negara yaitu 

dalam Pasal 30, sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali tidak disebut. 

Hal tidak disebutnya Kejaksaan Agung yang dibandingkan dengan 

disebutnya Kepolisian dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dijadikan 
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alasan untuk menilai bahwa kepolisian negara itu lebih penting daripada 

Kejaksaan Agung. Kedua-duanya sama-sama penting atau memiliki 

constitutional importance yang sama. Setiap yang mengaku menganut 

prinsip demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis, 

haruslah memiliki perangkat kelembagaan kepolisian negara dan 

kejaksaan sebagai lembaga-lembaga penegak hukum yang efektif. 

Problem penegakan hukum saat ini salah satunya disebabkan oleh 

persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi 

Negara hukum. Pergeseran orientasi paradigm atas konsepsi Negara 

hukum dari rechtsstaat menjadi the rule of law seperti yang banyak 

dikembangkan di Negara-negara Anglo Saxon diharapkan akan mampu 

melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta 

mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-

nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat 

dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Pada konteks ini, hubungan 

antar lembaga penegak hukum justru seringkali menjadi penghambat 

penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perlu dibangun sebuah 

sistem yang mengintegrasikan hubungan antar lembaga hukum agar 

menjadi lebih harmonis. 

Harmonisasi hubungan antar lembaga penegakan hukum, dilakukan 

dalam konstruksi negara hukum yang demokratis, dalam bingkai 

pembangunan system hukum nasional. Semua upaya penataan dan 

pemantapan sistem hukum nasional mestilah dilakukan dalam suasana 

yang bebas dari tekanan politik, dan bebas dari emosi yang tidak 

konstruktif.  

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 

tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum 

yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan 

ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian 
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sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).263 Bahkan, 

dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum 

mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai 

perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek 

hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana 

mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan 

penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap 

peraturan perundang-undangan, khususnya—yang lebih sempit lagi—

melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat 

kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan 

peradilan. 

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 

obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.264 Dalam hal ini, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 

hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam 

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep ”Law enforcement” 

ke dalam bahasa indonesia adalah ”Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan 

hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-

konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan 

                                                             
263 Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara ”Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. 

Bandung, 19 Januari 2008. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan hukum, antara 
lain (1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya 
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh lihat 
http://www.solusihukum.com/ artikel/artikel49.php. (2) Penegakan hukum merupakan 
serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini 
lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah 
penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian 
masyarakat. Lebih jauh lihat Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum di Indonesia”, July 20, 
2007, lihat http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php 

264 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php 
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usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan265. Begitu 

pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa ”penegakan” hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup266. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu 

hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 

Karena itu, penerjemahan konsep ”Law enforcement” dalam arti sempit 

ke dalam bahasa Indonesia adalah ”Penegakan Peraturan”.  

Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan 

cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam 

bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah ”the rule of law” atau 

dalam istilah ” the rule of law and not of a man” versus istilah ” the rule 

by law” yang berarti ”the rule of man by law”. 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 juga 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.  

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan 

penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan 

untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun 

dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap 

                                                             
265 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, 

Tanpa Tahun), hlm. 15. 
266 Soerjono Soekanto, Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum (Jakarta: BPHN, 

1983), hlm. 3. 
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perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Dari pengertian yang beragam itu, pembahasan kita tentang 

penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya.  

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 

dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, 

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara 

dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.267 

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah 

dengan ditegakkannya hukum itu tujuan hukum itu terlaksana. 

Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga 

unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan 

hukum, yaitu: kepastian hukum (rechtszekerheid/ rechtsmatigheid), 

kemanfaatan (doelmatigheid) dan keadilan (gerichtigheid)268. 

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas 

pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Beberapa 

permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia 

dapat dipetakan sebagai berikut:269 

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. 

 Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi 

inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan 

kebingungan dalam penerapannya. 

                                                             
267 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi (Bandung: Alumni, 

1985), hlm. 14. 

 
268 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum (Yogyakarga: Citra 

Adtya Bakti, 1993), hlm. 1. 
269 Diolah dari Soerjono Soekanto, opcit., hlm. 15 
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2. Mentalitas petugas. 

 Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental 

penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada 

sistem penegakan hukum.  

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. 

 Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga 

mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai 

(dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan 

berjalan dengan semestinya.  

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat. 

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat 

permasalahan ini bisa diselesaikan. Adanya konflik antar lembaga 

penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi antar lembaga-

lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. 

Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil 

dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan 

tumpang tindih kewenangan (exes de povoir). Konflik kewenangan ini 

tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan perundang-undangan melalui kegiatan penelitian atau 

pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari suatu 

regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun juridis. 

Negara sebagai sebuah organisasi juga perlu memperhatikan asas-

asas dalam hukum administrasi, yang salah satunya adalah Asas tidak 

boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh 

yang lainnya (Exes de pouvoir). Asas tidak boleh menyerobot wewenang 

badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya. Merupakan asas-

asas preventif untuk mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai akibat 

adanya pembagian wewenang/tugas dalam suatu unit organisasi 

pemerintah.  

Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan 

hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh 
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unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum 

dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu 

hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus 

dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di 

dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen 

materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.  
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BAB III 

EVALUASI DAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN HUKUM 

 

A. PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN NAWACITA 

Pembangunan hukum saat ini mengacu pada upaya mendukung 

agenda Nawacita yang tertuang RPJMN 2015-2019 meliputi: (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 bangsa-

bangsa 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. 

Masing-masing agenda tersebut memiliki sub agenda sebagai 

berikut: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

a. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif 

b. Penguatan Sistem Pertahanan  

c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim 

d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia 

dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri 

e. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran  

f. Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional  

g. Meminimalisasi Dampak Globalisasi 
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h. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional 

i. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan 

Timur Indonesia  

j. Penanggulangan Kemiskinan 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 

a. Membangun Polri yang Professional 

b. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi 

Kependudukan 

c. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, 

Demokratis dan Terpercaya 

d. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan 

kepercayaan publik 

e. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam 

Politik dan Pembangunan 

f. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja 

Pemerintahan 

g. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi 

Nasional (RBN) 

h. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan 

Kebijakan Publik   

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

a. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat 

Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan 

b. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris 

4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan  

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar Perikanan Liar, dan 
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Penambangan Liar   

d. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba 

e. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah 

f. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal  

g. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat 

Indonesia 

h. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

i. Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar  

j. Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia 

Sehat   

k. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan 

Program Indonesia Kerja 

l. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan 

yang Berkelanjutan 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 

a. Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai 

Keseimbangan Pembangunan 

b. Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan  

c. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman   

d. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan 

Infrastruktur 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 

a. Penguatan Investasi  

b. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan  

c. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi 

d. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

e. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional 

f. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja (2017) 
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g. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus 

Ekonomi Tahun 2016 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik 

a. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan 

Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik 

b. Peningkatan Kedaulatan Pangan  

c. Ketahanan Air 

d. Kedaulatan Energi  

e. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan 

Pengelolaan Bencana  

f. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  

g. Penguatan Sektor Keuangan 

h. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara 

melakukan revolusi karakter bangsa 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa 

Agenda ini tidak memiliki sub agenda. 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia. 

Agenda ini tidak memiliki sub agenda. 

Agenda di atas dipilah kembali menjadi beberapa sub agenda, yang 

dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bidang, yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, 

Keamanan, dan Pemerintahan (Polhukam); (2) Bidang Ekonomi, 

Keuangan, Industri, Perdagangan, dam Infrastruktur); (3) Bidang Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (4) Bidang Sosial Budaya (Sosbud). 

Beberapa tindaklanjut atas agenda Nawacita ini dapat digambarkan 

dalam matrik sebagai berikut:270 

 

                                                             
270 Hasil lengkap rekomendasi dapat dilihat di Buku Rencana Aksi yang 

diterbitkan BPHN pada tahun 2018 melalui www.bphn.go.id. 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

 a. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif   

b. Penguatan Sistem Pertahanan  Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Penguatan Sistem 
Pertahanan Negara. (2016) 

POLHUKAMPEM 

c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim   

d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga 
Negara Indonesia dan Badan Hukum 
Indonesia di luar negeri 

  

e. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja 
Migran  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Melindungi Hak dan 
Keselamatan Pekerja Migran. (2016) 

EKUINDAGTUR 

f. Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global 
dan Regional  

Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi 
Hukum mengenai Peran Kerja Sama 
Global dan Regional dalam rangka 
Penegakan Hukum. (2017)  

POLHUKAMPEM 
Belum semua isu 

g. Meminimalisasi Dampak Globalisasi   

h. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional  POLHUKAMPEM 

i. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 
Terutama Kawasan Timur Indonesia  

Kelompok Kerja Kelompok Kerja Analisis 
Evaluasi Hukum Dalam Rangka 
Pemerataan Pembangunan Antar 

SOSBUD 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

Wilayah Terutama Kawasan Timur 
Indonesia (2016) 

j. Penanggulangan Kemiskinan  Kelompok Kerja Kelompok Kerja Analisis 
Evaluasi Hukum Dalam Rangka 
Penanggulangan Kemiskinan (2016) 

SOSBUD 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya 

 a. Membangun Polri yang Professional   

b. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data 
serta Informasi Kependudukan 

  

c. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang 
Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya 

 POLHUKAMPEM 
 

d. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk 
memulihkan kepercayaan publik 

 POLHUKAMPEM 
 

e. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan 
Perempuan dalam Politik dan Pembangunan 

 SOSBUD 

f. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas 
Kinerja Pemerintahan 

 SDA-LH 

g. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas 
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 

 

 SDA-LH 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

 h. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses 
Pengambilan Kebijakan Publik   

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Partisipasi Publik dalam 
Proses Pengambilan Kebijakan Publik. 
(2016) 

POLHUKAMPEM 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

 a. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 
Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam 
Kerangka Negara Kesatuan 

 SOSBUD 

b. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya 
Desentralisasi Asimetris 

  

4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

 a. Peningkatan Penegakan Hukum yang 
Berkeadilan  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Mengenai Sistem Hukum Acara Pidana  
 (2017) 

POLHUKAMPEM 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Mengenai Sistem Hukum Acara Perdata 
(2017) 

POLHUKAMPEM 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Terkait Ketenagakerjaan (2018) 

EKUINDAGTUR 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Penegakan Hukum Kontrak 
(2018) 

POLHUKAMPEM 

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi   

c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar 
Perikanan Liar, dan Penambangan Liar   

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan 
Perikanan Melanggar Hukum, Tidak 
dilaporkan dan Tidak Diatur (illegal, 
Unreported, and Unregulated Fisihing) 
(2016) 

SDALH 

d. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba   

e. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan 
Tanah 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Pertanahan (2018) 

SDALH 

f. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok 
Marjinal  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Membangun Sistem 
Hukum Pidana (Anak). (2016) 

POLHUKAMPEM 

Kelompok Kerja Kelompok Kerja Analisis 
Evaluasi Hukum Dalam Rangka 
Melindungi Kelompok Rentan. (2016) 

SOSBUD 

g. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan 
Masyarakat Indonesia 

  

h. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

i. Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan 
Program Indonesia Pintar  

Kelompok Kerja Kelompok Kerja Analisis 
Evaluasi Hukum mengenai Sistem 
Pendidikan Nasional (2017) 

SOSBUD 

j. Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan 
Program Indonesia Sehat   

Kelompok Kerja Kelompok Kerja Analisis 
Evaluasi Hukum mengenai Pemenuhan 
Hak Kesehatan (2017) 

SOSBUD 

k. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: 
Pelaksanaan Program Indonesia Kerja 

  

l. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan 

  

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

 a. Membangun Konektivitas Nasional Untuk 
Mencapai Keseimbangan Pembangunan 

  

b. Membangun Transportasi Umum Masal 
Perkotaan  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Pembangunan 
Transportasi Umum Massal. (2017) 

EKUINDAGTUR 

c. Membangun Perumahan dan Kawasan 
Permukiman   

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Peningkatan Peran BUMN 
sebagai Agen Pembangunan di bidang 
Pangan, Infrastruktur dan Perumahan. 
(2016) 

EKUINDAGTUR 
Juga mendukung isu 
2 agenda 6 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

d. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam 
Pembiayaan Infrastruktur 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Akses Perkreditan (2018) 

SOSBUD 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan 
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

 a. Penguatan Investasi  Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
tentang Mekanisme Perizinan dalam 
Mendukung Kemudahan Berinvestasi di 
Indonesia. (2016) 

EKUINDAGTUR 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait  Perizinan (2018) 

SDA-LH 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Kepailitan (2018) 

POLHUKAMPEM 

b. Mendorong BUMN menjadi Agen 
Pembangunan  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Peningkatan Peran BUMN 
sebagai Agen Pembangunan di bidang 
Pangan, Infrastruktur dan Perumahan. 
(2016) 

EKUINDAGTUR 
Juga mendukung isu 
3 agenda 5 
 

c. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi   

d. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Proses Memulai Usaha (2018) 

EKUINDAGTUR 

 e. Pengembangan Kapasitas Perdagangan 
Nasional 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Perdagangan Lintas Negara 
(2018) 

EKUINDAGTUR 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

 f. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja (2017) Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 
Tenaga Kerja (2016) 

EKUINDAGTUR 

 g. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi 
Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 

 SDALH 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

 a. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan 
Menggerakkan Sektor-sektor Strategis 
Ekonomi Domestik 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Badan Usaha (2018) 
 

POLHUKAMPEM 

b. Peningkatan Kedaulatan Pangan  Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan 
Pangan. (2016) 

SDALH 

c. Ketahanan Air   

d. Kedaulatan Energi  Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Kedaulatan Energi (2016) 

SDALH 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Ketenagalistrikan (2018) 

SDA-LH 

e. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan 
Hidup dan Pengelolaan Bencana  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Penataan Ruang yang 
Terpadu (2017) 

SDALH 
Belum semua isu 
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NO AGENDA NAWACITA JUDUL POKJA BIDANG 

Analisis dan Evaluasi Hukum dalam 
rangka Penyelamatan dan Pengelolaan 
Kawasan Hutan (2017) 

SDALH 
Belum semua isu 

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Perlindungan Lahan Pertanian Yang 
Berkelanjutan (2017) 

SDALH 
Belum semua isu 
 

f. Pengembangan Ekonomi Maritim dan 
Kelautan  

Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Dalam Rangka Pembangunan Industri 
Wisata Bahari (2017) 

EKUINDAGTUR 
Belum semua isu 
 

g. Penguatan Sektor Keuangan Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Perlindungan Terhadap Investor 
Minoritas (2018) 

SOSBUD 

h. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum 
Terkait Perpajakan (2018) 
 

SOSBUD 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

 Agenda ini tidak memiliki sub agenda    

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 Agenda ini tidak memiliki sub agenda tetapi 
sangat  terkait dengan bidang Sosbud 

Kelompok Kerja Kelompok Kerja Analisis 
Evaluasi Hukum Dalam Rangka 
Pembangunan Masyarakat yang Toleran  
 (2017) 

SOSBUD 
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Dari informasi di atas, maka agenda dan sub agenda yang perlu 

ditindaklanjuti karena belum dilaksanakan analisis dan evaluasi hukum 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agenda 

dan sub agenda Nawacita tersebut adalah sebagai berikut : 

A. Bidang  Politik, Hukum,  Keamanan, dan Pemerintahan 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

a. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif,  

b. Penguatan Sistem Pertahanan,  

c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim,  

d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara 

Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri,  

e. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya 

a. Membangun Polri yang Professional,  

b. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, 

Demokratis dan Terpercaya,  

c. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan 

kepercayaan publik,  

d. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja 

Pemerintahan,  

e. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi 

Birokrasi Nasional (RBN),  

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

a. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris. 

4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

a. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,  

b. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 192  

5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 

a. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam 

Sensus Ekonomi Tahun 2016. 

B. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

a. Meminimalisasi Dampak Globalisasi. 

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;  

a. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman,  

3. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 

a. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi,  

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 

sektor-sektor strategis ekonomi domestik 

a. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan 

Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik,  

b. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan,  

c. Penguatan Sektor Keuangan,  

d. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. 

C. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 

sektor-sektor strategis ekonomi domestik 

a. Ketahanan Air  

D. Bidang Sosial Budaya 

1. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya 
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a. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi 

Kependudukan,  

b. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam 

Politik dan Pembangunan 

2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

a. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat 

Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 

a. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana,  

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui 

Penghidupan yang Berkelanjutan. 

 

B. AGENDA PENATAAN REGULASI UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA 

Pada tahun 2018 seluruh kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum 

diarahkan pada penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan 

berusaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 12 Kelompok Kerja (Pokja) yang 

dibentuk berdasarkan indikator kemudahan berusaha (EoDB), yaitu: (1) 

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Proses Memulai Usaha (starting 

Business); (2) Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas 

Negara (trading across border); (3) Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum 

terkait Kepailitan (resolving insolvency); (4) Pokja Analisis dan Evaluasi 

Hukum terkait Perizinan Mendirikan Bangunan (Dealing with construction 

permits); (5) Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagalistrikan 

(getting electricity); (6) Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait 

Pertanahan (registering property); (7) Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum 

terkait Badan Usaha; (8) Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait 

Penegakan Hukum Kontrak (enforcing contract); (9) Pokja Analisis dan 

Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan (Getting Credit); (10) Pokja 

Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perlindungan Terhadap Investor 

Minoritas (protecting minority investor); (11) Pokja Analisis dan Evaluasi 
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Hukum terkait Perpajakan (Paying Taxes); dan (12) Pokja Analisis dan 

Evaluasi Hukum terkait Ketenagakerjaan (Labour Market Regulation). 

Pemerintah saat ini secara terus-menerus berupaya menciptakan 

iklim usaha yang kondusif untuk kemudahan berusaha. Komitmen 

Pemerintah ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peringkat 

kemudahan berusaha (ease of doing business) yang dipublikasikan oleh 

World Bank. Dalam release peringkat EoDB tahun 2018, peringkat 

Indonesia turun satu peringkat menjadi 73 setelah sebelumnya berada 

pada peringkat ke 72, naik 19 peringkat dibandingkan dengan tahun 2017 

(peringkat 91). Artinya, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 

34 peringkat. 

Jika kita merujuk pada indikator yang dinilai dalam survey 

kemudahan berusaha tahun 2018, dapat terlihat bahwa 6 indikator masih 

berada di peringkat di atas 100, yakni indikator 1) starting business 

(peringkat 144); 2) dealing with construction permits (peringkat 108); 3) 

registering property (peringkat 106); 4) paying taxes (peringkat 114); 5) 

trading across borders (peringkat 112); dan 6) enforcing contract  

(peringkat 145). Sedangkan 4 indikator lainnya sudah berada pada 

peringkat di bawah 100, yakni indikator getting electricity (peringkat 38); 

getting credit (peringkat 55); protecting minority investor (peringkat 43); 

dan resolving insolvency (peringkat 38). 

Upaya untuk meningkatkan peringkat EoDB perlu diimbangi dengan 

penguatan peran hukum yang bukan sekedar sebagai pemberi fasilitas 

kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan perlindungan bagi 

persaingan usaha yang tidak sehat di tengah iklim ekonomi dunia yang 

cenderung liberal agar tidak larut dalam pusaran pasar bebas. Regulasi 

yang dibangun juga harus mampu menyeimbangankan berbagai 

kepentingan agar masing-masing negara saling menghormati kedaulatan 

untuk menetapkan kebijakan hukum investasinya, namun masing-masing 

negara harus pula saling melindungi dan memperlakukan kegiatan 

investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi antara investor asing 

dengan investor domestik, demikian juga antar sesama investor asing. 
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Meskipun penciptaan iklim kemudahan berusaha ini selalu dikaitkan 

dengan upaya untuk membangun ekonomi nasional, namun harus tetap 

dijaga agar pembangunan yang dilakukan tidak terjerumus pada 

pembangunan sebagai sekedar konsep developmentalisme yang sempit, 

melainkan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk 

mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa, sebagaimana 

diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini mensyaratkan adanya 

kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkat kualitas 

dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari 

pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh 

masyarakat. 

Dalam Hukum Ekonomi  permasalahan utama yang dihadapi adalah 

mudah sekali terjadi tumpang tindih atau bahkan pertentangan 

(kontradiksi) antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. 

Padahal hal ini merupakan pelanggaran yang besar dalam kegiatan 

penyusunan peraturan perundang-undangan (legislation). Pertentangan 

atau inkonsistensi dalam perundang-undangan itu merusak seluruh 

sistem hukum, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dan 

hilangnya benang merah politik hukum yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

Hukum tidak senantiasa mengikuti saja apa yang dihendaki oleh 

pemerintah sebagai politik dan kebijakan nasional kita, tetapi juga bahwa 

penentuan politik dan kebijakan ekonomi juga harus tunduk pada 

ketentuan dan asas-asas hukum yang telah ditentukan oleh UUD dan TAP 

MPR, serta masih akan ditentukan oleh undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan lain di masa depan. Tanpa legitimasi hukum yang 

efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, 

sosial, dan keadilan. Meski demikian, pembangunan hukum harus dapat 

memberi ruang gerak bagi perubahan karena fitrah bahwa zaman 

berubah dan kita juga berubah bersamanya (tempora mutantur, nos et 

mutamur in Illis). Keberadaan hukum tidak boleh menghambat usaha-
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usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai 

ortodoks.   

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan 

ekonomi bertanggung jawab terhadap menarik atau tidaknya iklim 

berusaha di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintahan setidak-tidaknya 

harus didukung oleh politik, birokrasi, dan kapasitas membuat, 

menerapkan, serta mengevaluasi kebijakan dan regulasi. Salah satu hasil 

evaluasi regulasi pemerintah yang telah dilakukan adalah deregulasi 

terhadap 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Menteri guna 

peningkatan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata dan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.  Meskipun dalam 

perkembangan terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

menyatakan bahwa kewenangan pemerintah untuk membatalkan Perda 

adalah bertentangan dengan konstitusi sehingga  perlu disikapi agar tidak 

terjadi kekosongan hukum, dan tetap dapat menjalankan agenda 

reformasi hukum. 

Penataan regulasi untuk menciptakan ease of doing business tidak 

boleh menabrak nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, 

dan menjaga agar tidak tumbuh menjadi sistem ekonomi liberal. 

Penciptaan EODB harus memperhatikan tujuh ciri konstitusional 

pembangunan ekonomi yaitu: 1) perekonomian bertujuan untuk 

mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat; 2) keikutsertaan rakyat 

dalam pemilikan dan proses proses produksi; 3) perekonomian dijalankan 

dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan 

memberikan peran serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi 

kegagalan pasar; 4) peran Negara harus dijamin dalam hal perencanaan 

ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan 

Undang-undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan 

lainnya; 5) BUMN menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak; 6) koperasi harus diwujudkan 

dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai 
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badan usaha ekonomi rakyat; 7) perekonomian nasional haruslah 

merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, 

BUMN dan swasta.  

Oleh karena itu maka analisis dan evaluasi dalam rangka penataan 

regulasi secara nasional harus dilakukan dengan menggunakan instrumen 

atau metode yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

Instrumen penilaian ini mencakup 5 dimensi penilaian yang telah 

ditetapkan sebagai pedoman analisis dan evaluasi hukum BPHN melalui 

Perka BPHN No….. Penilaian yang dilakukan akan mencakup: Pertama, 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; kedua, kejelasan 

rumusan;  ketiga, materi muatan; keempat, potensi disharmoni 

pengaturan; serta kelima, efektivitas implementasi peraturan 

perundang-undangan. Satgas ini perlu melibatkan berbagai pihak yang 

terkait dan kompeten seperti para analis, pejabat publik terkait, 

akademisi, peneliti, maupun praktisi hukum lainnya dengan dukungan 

database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. 

Gambaran rekomendasi dari analisis dan evaluasi tahun 2018 yang 

perlu ditindaklanjuti dalam kaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut: 

 

1. POKJA TERKAIT MEMULAI USAHA 
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DIMENSI 1 
KETEPATAN JENIS 

PUU
31

18%

DIMENSI 2 
POOTENSI 

DISHARMONI
32

18%DIMENSI 3 
KEJELASAN 
RUMUSAN

42
24%

DIMENSI 4 
PENILAIAN 

KESESUAIAN 
NORMA

39
22%

DIMENSI 5 
EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN PUU
31

18%

JUMLAH TEMUAN BERDASARKAN 5 DIMENSI =  175
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2. POKJA PERDAGANGAN LINTAS NEGARA 

 

 
 

 

DIMENSI 1 = 
KETEPATAN JENIS 

PUU
8

9%

DIMENSI 2 = 
POTENSI 

DISHARMONI
12

14%

DIMENSI 3 = 
KEJELASAN 
RUMUSAN

28
32%

DIMENSI 4 = 
PENILAIAN 

KESESUAIAN NORMA
10

12%

DIMENSI 5 =  
EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN PUU
28

33%

JUMLAH TEMUAN BERDASARKAN 5 DIMENSI = 86
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3. POKJA TERKAIT KETENAGAKERJAAN 

 

 

 
 

DIMENSI 1 = 
KETEPATAN JENIS 

PUU
23

13%

DIMENSI 2 = 
POTENSI 

DISHARMONI
19

11%

DIMENSI 3 = 
KEJELASAN 
RUMUSAN

30
17%

DIMENSI 4 = 
PENILAIAN 

KESESUAIAN NORMA
39

22%

DIMENSI 5 = 
EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN PUU
64

37%

JUMLAH TEMUAN BERDASARKAN 5 DIMENSI = 198
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4. POKJA TERKAIT PERKREDITAN 

 

 

 
 

 

DIMENSI 1 = 
KETEPATAN JENIS 

PUU
0

0%

DIMENSI 2 = 
POTENSI 

DISHARMONI 
PENGATURAN

9
18%

DIMENSI 3 = 
KEJELASAN 
RUMUSAN

11
23%

DIMENSI 4 = 
PENILAIAN 

KESESUAIAN 
NORMA

1
2%

DIMENSI 5 = 
EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN PUU
28

57%

JUMLAH TEMUAN 5 DIMENSI = 49



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 202  

5. POKJA TERKAIT PERPAJAKAN 
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6. POKJA TERKAIT PERLINDUNGAN INVESTOR MINORITAS 
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7. POKJA TERKAIT BADAN USAHA 
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8. POKJA TERKAIT KEPAILITAN 
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9. POKJA TERKAIT PENEGAKKAN HUKUM KONTRAK 
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10. POKJA TERKAIT KETENAGALISTRIKAN 
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11. POKJA TERKAIT PERIZINAN 
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12. POKJA TERKAIT PERTANAHAN 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 2015-

2019 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 bangsa-

bangsa 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. 

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. 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.  
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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 crawded, 

lama, dan hight cost. Ketiga, koordinasi dan komunikasi dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum maksimal 

karena masih adanya ego sektoral. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM 

bekerjasama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

Struktural dan Non Struktural sedang melaksanakan proses reformasi 

peraturan perundang-undangan dengan menekankan penataan untuk 

mewujudkan simplifikasi peraturan perundang-undangan, 

rekonseptualisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan 

restrukturisasi kelembagaan pembentuk peraturan perundang-

undangan. 

Pembangunan hukum 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 yang 

menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi 

hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, 

pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum 

masyarakat. 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 



Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018 | 212  

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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