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BAB II 

LANDASAN PEMBANGUNAN HUKUM  

TAHUN 2015-2019 

 

Uraian dalam bab sebelumnya memberikan gambaran bahwa 

sesungguhnya pembangunan hukum nasional memerlukan landasan 

yang kuat. Terdapat 2 (dua) landasan pokok yang harus menjadi pilar 

dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional, yaitu : 

a. Landasan Idiil yang merupakan norma dasar kehidupan 

berbangsa dan bernegara, yaitu hukum yang berwatak 

Pancasila. 

b. Landasan Operasional, yaitu:  

1. hukum yang adil dan menyejahterakan 

1. hukum yang memperkuat demokrasi 

2. hukum yang melindungi HAM 

3. hukum yang memperkokoh NKRI 

4. hukum yang berbhineka tunggal ika 

5. hukum yang melindungi bangsa dan tumpah darah 

Indonesia 

 

A.  Landasan Idiil: Hukum yang Berwatak Pancasila 

Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia memiliki  

karakteristik menonjol yang terletak pada keberagaman/ 

kebhinekaannya. Walaupun terdiri dari 1.128 suku bangsa yang 

tersebar pada 13.466 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km 

dan luas perairan 3.257.483 km, Indonesia memiliki  pandangan 
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dan falsafah hidup yang membentuk sebuah jati diri bangsa. 

Oleh para pendiri negara, pandangan tersebut  dikristalisasikan 

dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar yang dinamakan 

Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran,  

cita hukum dan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana 

kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dalam konteks 

pembentukan materi hukum, Pancasila menjadi sumber dari 

segala sumber hukum. Hal tersebut sesuai dengan alinea 

keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan mempengaruhi 

penerapan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang 

menyatakan Negara  Indonesia adalah negara hukum.  

Karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah:  

pertama, merupakan negara kekeluargaan. Dalam negara 

kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu 

(termasuk pula hak milik) atau hak asasi manusia, dengan 

tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan 

bersama) di atas kepentingan individu tersebut. Pada satu sisi, 

hal ini sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang 

bersifat paguyuban. Namun, di sisi lain juga sejalan dengan 

pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern 

yang bersifat patembayan. Kondisi ini  jauh bertolak belakang 

dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada 

kebebasan individu seluas-luasnya dan juga bertolak belakang 

dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang 

menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam 

negara hukum Pancasila,  diusahakan terciptanya suatu 
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harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kepentingan nasional dengan memberikan kemungkinan 

kepada negara untuk melakukan campur tangan bagi 

terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 

Kedua, negara hukum Pancasila yang berkepastian dan 

berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik, konsep negara 

hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses 

pembentukan maupun penegakannya dilakukan dengan 

memadukan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep 

rechtsstaat dan rule of law, yaitu memadukan antara prinsip 

kepastian hukum dengan prinsip keadilan.  Keterpaduan 

tersebut menciptakan suatu prasyarat bahwa kepastian 

hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam 

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 

Ketiga, Negara hukum Pancasila merupakan religious 

nation state. Dengan mendasarkan pada hubungan antara 

negara dengan agama yang terjadi,  Indonesia tidak menganut 

sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti 

dalam konsep teokrasi dan  konsep nomokrasi Islam. Konsep 

negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang 

berketuhanan. Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara 

Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa sehingga terwujud kebebasan bagi warga 

negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai  

dengan keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari 
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pilihan ini adalah bahwa ateisme dan komunisme dilarang di 

Indonesia karena ajarannya mengesampingkan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Keempat, negara hukum Pancasila memadukan hukum 

sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin 

budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, selain 

mengakui dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat (living law), di dalam negara hukum Pancasila juga 

dilakukan positivisasi terhadap living law tersebut guna 

mendorong dan mengarahkan masyarakat pada kemajuan 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 

Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan negara,  

dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para 

penyelenggara negara, termasuk di dalamnya upaya 

melakukan pembangunan sistem hukum nasional, harus 

dilakukan sesuai dengan empat prinsip cita hukum Pancasila, 

yaitu: 

a. menjaga integrasi bangsa dan negara, baik secara 

ideologis maupun secara teritorial, 

b. mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara 

hukum (nomokrasi) secara sekaligus dan sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, 

c. mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia, 

d. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan 

berkeadaban dalam hidup beragama. 
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Berdasarkan hal tersebut, dalam penyelenggaraan negara 

hukum Pancasila harus dibangun suatu sistem hukum nasional 

yang: 

a. bertujuan menjamin integrasi bangsa dan negara, baik 

secara ideologis maupun secara teritorial; 

b. didasarkan atas kesepakatan rakyat baik yang diputuskan 

melalui musyawarah mufakat maupun dengan 

pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji 

konsistensinya secara yuridis; 

c. bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan 

keadilan sosial; 

d. bertujuan mewujudkan toleransi beragama yang 

berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan 

atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau 

golongan-golongan tertentu. 

 

B. Landasan Operasional 

1. Hukum yang menyejahterakan   

Hukum yang menyejahterakan menjadi sarana bagi 

negara kesejahteraan untuk mewujudkan tujuannya. 

Hukum yang menyejahterakan mengandung arti bahwa 

hukum harus dijadikan sarana pembaruan untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena 

itu, penyusunan hukum yang  menyejahterakan harus 

harmonis dan sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. 

Dalam hal ini, hukum  diprioritaskan untuk melakukan 
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pengaturan terhadap kebutuhan dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 

pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, sistem 

kesehatan,  pendidikan, dan jaminan sosial yang universal.  

Hal yang tidak kalah penting adalah mewujudkan 

proses penguasaan negara terhadap sumber daya alam 

yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, sebagai mana yang ditentukan pada pasal 33 

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dan kemudian prinsip 

pembangunan ekonomi di atur juga pasal 33 ayat (4) UUD 

NRI Tahun 1945. dimana terdapat beberapa prinsip yang 

menjadi pondasi dalam mendorong pembangunan yaitu 

prinsip demokrasi ekonomi, kemudian prinsip kebersamaan, 

prinsip efesiensi berkeadilan, prinsip berkelanjutan 

berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan 

kemajuan, secara tegas dicantumkan dalam rangka 

membangun kesejahteraan. 

Kesatuan ekonomi nasional sebagai kekayaan 

wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, 

dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia 

merata di seluruh wilayah tanah air.Tingkat perkembangan 

ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, 

tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah 

dalam pengembangan kehidupan ekonominya.Kehidupan 

perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan 

satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha 
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bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi 

sebesarbesar kemakmuran rakyat. 

Perekonomian nasional didasarkan pada Demokrasi 

Ekonomi yaitu  sistem ekonomi yang mengedepankan 

produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah 

pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan 

kemakmuran orang perorang. Sebab itu, perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. konsep perusahaan yang sesuai dengan itu 

ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi 

ekonomi bertujuan mendorong kemakmuran bagi semua 

orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus 

dikuasai oleh negara. Kalau tidak maka, tampuk produksi 

jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang 

banyak ditindasi. Hanya perusahaan yang tidak menguasai 

hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan perorangan. 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam 

bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu 

harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Untuk itu, suatu proses pembangunan yang 

mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, serta mengharmonikan sumber alam 

dengan manusia dalam pembangunan menjadi penting. 
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Pembangunan yang di satu sisi memanfaatan sumber-

sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, 

dan disisi lain harus dapat memelihara keseimbangan 

optimal di antara berbagai tuntutan yang saling 

bertentangan terhadap sumber daya tersebut, sangat 

penting untuk menjaga konsep pembangunan yang 

berkesinabungan  

Konsep pembangunan berkelanjutan membutuhkan 

kerangka hukum yang komprehensif untuk menetapkan 

pembangunan berkelanjutan. Dalam mengemukakan 

pentingnya mekanisme hukum dalam tingkat nasional, 

regional dan internasional untuk menetapkan dan 

melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Sehingga 

pentingnya peranan hukum adalah sarana penting bagi 

terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

Banyaknya  potensi untuk menggerakkan 

perekonomian nasional, baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia. Di bidang sumber daya alam, 

Indonesia unggul di bidang agro industri dan sektor riil. 

Sehingga potensi indonesia untuk lebih maju lagi sangat 

terbuka, Kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan 

peningkatan kemandirian. Kemandirian adalah hakikat dari 

kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan 

nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi 

dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha 
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untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan 

upaya membangun kemandirian. 

Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila 

bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan 

kehidupannya yang sejajar dansederajat dengan bangsa lain 

dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk 

membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan 

ekonomi. 

Mendorong kemandirian ekonomi diartikan sebagai 

bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap 

berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada negara 

lain. Suatu bangsa dikatakan memiliki jati diri dan karakter 

yang kuat apabila memiliki kemandirian ekonomi.  

 

2.   Hukum yang melindungi hak asasi manusia 

Kesadaran perlunya jaminan konstitusional 

terhadap hak asasi manusia mendapatkan momentumnya 

dalam proses amendemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam 

proses tersebut, MPR mencamtumkan sejumlah pasal 

mengenai hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 

yatu dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. 

Pencantuman pasal tersebut menjadi sangat prinsip untuk 

menjamin terselenggaranya sebuah negara hukum, karena 

penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu ciri 

atau prinsip negara hukum. Karena letaknya dalam 

konstitusi, ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus 
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dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara. Karena 

itulah Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan 

bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan 

pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama 

pemerintah. Walaupun hal tersebut menjadi tanggung 

jawab pemerintah, setiap orang wajib menghormati hak 

asasi orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut 

dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil seusai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 

sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945. 

 

3. Hukum yang Memperkukuh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Upaya untuk selalu memperkukuh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) menjadi salah satu landasan 

operasional dalam pembangunan hukum nasional. 

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)  UUD NRI 

Tahun 1945 harus dapat menjadi pedoman dalam 

pembangunan hukum sehingga hukum menjadi alat untuk 

memperkokoh NKRI. Upaya memperkokoh NKRI harus 
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menjadi landasan dalam pembentukan produk-produk 

hukum, baik dari tingkat pusat maupun daerah.   

 

4.  Hukum yang Berbhinneka Tunggal Ika    

Masyarakat Indonesia secara demografis adalah 

masyarakat majemuk yang multietnik, multiras, dan 

multikeyakinan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

Hukum nasional yang akan diwujudkan harus 

memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya 

dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh 

kelompok tertentu.  

Dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara, 

pengembangan, pembangunan, dan pembinaan hukum 

nasional itu harus pula memperhatikan kebutuhan hukum  

yang khusus dari golongan rakyat tertentu dalam 

masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan 

dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan 

bangsa, menempatkan kepentingan nasional di atas 

kepentingan kelompok atau golongan. Dalam konteks 

pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 UU 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan menempatkan asas Bhinneka Tunggal 

Ika sebagai salah satu  asas yang harus tercermin dalam 

materi muatan peraturan perundang-undangan. Penjelasan 

Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
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asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 

khusus, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

Dalam pelaksanaannya, asas bhinneka tunggal ika 

tersebut harus berpasangan  dengan asas kebangsaan dan 

asas kenusantaraan.  Asas kebangsaan adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Sementara 

itu, asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan 

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila.1 Dengan demikian, kebhinekaan 

dalam NKRI akan membentuk jalinan masyarakat bangsa 

yang utuh (fabric of society).  

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

muncul dalam kemajemukan tersebut, diperlukan adanya 

strategi dengan menempatkan hukum negara lebih tinggi 

dan dominan. Penempatan dilakukan karena: 

                                                           
1  Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 
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1. hukum negara dianggap mewakili kepentingan 

nasional (bersama), sedangkan hukum kebiasaan dan 

agama bersifat partikularistik; 

2. hukum negara merupakan pengejawantahan cita-cita 

nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu 

kesatuan politik dan pemerintah;   

3. hukum negara merupakan perwujudan hukum 

nasional sebagai kekuatan pembaharu yang dapat 

mendorong terjadinya perubahan dari masyarakat 

lokal yang berciri agraris dan berskala lokal kepada 

kehidupan baru yang  berciri urban dan industrial 

berskala nasional ataupun global. 
 

5.    Hukum yang Memperkukuh Demokrasi   

Membangun hukum yang memperkukuh  demokrasi 

harus dilandasi oleh konsep atau pola pikir mengenai 

bagaimana menerapkan demokrasi yang berkeadaban ke 

dalam kehidupan politik praktis. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya landasan hukum yang mencerminkan demokrasi 

yang rasional dengan muatan.  

Alasan perlunya muatan moral dalam hukum yang 

rasional guna mengatur kehidupan demokrasi yang 

besendikan nilai-nilai keadaban karena moralitas 

merupakan penopang utama dalam pembangunan 

masyarakat yang bermartabat dan memiliki harga diri.  Yang 



Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional      

 

57 
 

merupakan suatu keniscayaan negeri ini akan tegak mandiri, 

maju, dan sejahtera bila moral para  pemimpinnya baik.  

Kondisi tersebut telah diyakini oleh para founding 

fathers kita dengan menyatakan bahwa meskipun hukum 

masih terumuskan relatif sederhana dan belum lengkap 

mengatur ihwal ketatanegaraan yang holistik. Namun, 

apabila semangat (moralitas, integritas, kompetensi) para 

penyelenggara (aktor/pelaku) pemerintahan baik, baik pula 

jalannya pemerintahan. Jadi, yang terpenting adalah 

moralitas, budi pekerti yang luhur yang menjadi pilar 

utamanya.  

Nilai penting moral berdampak pada perilaku 

individu manusia dengan segala sesuatu yang berkaitan 

dengannya. Dapat dikatakan bahwa perilaku manusia 

senantiasa selaras dengan watak yang tertanam dalam 

jiwanya. Mendasarkan hal tersebut, sebuah bangsa yang 

terhormat, beradab, dan demokratis hanya bisa tumbuh 

kukuh dan kuat dalam kultur politik  yang dibangun oleh 

para politisi  yang bermoral. Dengan kata lain, demokrasi 

bangsa hanya bisa tumbuh subur dan bersemi dengan 

megah dalam kultur politik yang beradab, mulia, dan luhur. 

Dalam kultur politik yang menempatkan etika sebagai 

parameter dan mengedepankan moralitas dalam proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara, Indonesia akan 

tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bermartabat 

dan berkeadaban.   
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6.  Hukum  yang  Melindungi  Bangsa  dan  Tumpah  Darah 

Indonesia 

Melindungi segenap bangsa merupakan salah satu 

tujuan bernegara sebagaimana disebut dalam pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945.  Wujud konkret dari melindungi 

berupa tindakan dari pemerintah/negara untuk menjamin 

hak-hak dari rakyat sebagai warga/bangsa sehingga mereka 

dapat pula memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai 

warga negara Indonesia. Setiap tindakan yang dijalankan 

oleh pemerintah/negara wajib memiliki dasar hukum, 

memiliki tujuan, dengan  cara/prosedur yang didasarkan 

pada norma-norma yang tercantum di dalam UUD NRI 

Tahun 1945.  

Pembangunan Hukum Nasional yang bisa melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 

merupakan tugas yang berat. Karena hukum merupakan 

dasar yang mengatur semua aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam 

merancang pembangunan hukum nasional, hukum harus 

diposisikan sebagai penggerak utama (prime mover) dalam 

pembangunan nasional. Posisi tersebut akan menjadikan 

pembangunan hukum nasional bersinergi dengan 

pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan hukum 

yang melindungi tumpah darah Indonesia, pembangunan 

hukum juga harus mengikuti kondisi global yang penuh 

dengan persaingan.  


