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BAB III   

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN HUKUM 

TAHUN 2015-2019 

 

Politik hukum sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan 

pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam suatu periode 

tertentu. Politik hukum pada dasarnya merupakan pemikiran yang 

menjadi dasar campur tangan negara melalui alat kelengkapan 

negara pada hukum. Bentuk campur tangan negara terhadap hukum,  

dilakukan dalam hal:  

a.Penciptaan hukum: 

Negara berkewajiban memelihara keadilan dan ketertiban. Untuk 

memelihara keadilan dan ketertiban tersebut, negara 

menciptakan hukum.  

b.Pelaksanaan hukum:  

Negara berkewajiban mengadakan alat kelengkapan negara yang 

bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara 

tertentu yang ditentukan oleh negara.  

c.Perkembangan hukum:  

Hukum disusun berdasarkan perkembangan dan kesadaran 

hukum masyarakat. Negara berusaha mempengaruhi 

perkembangan kesadaran hukum masyarakat dengan 

mempengaruhi perkembangan hukum.  

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya,  

pembangunan hukum nasional dilakukan melalui proses pembaruan 

materi hukum, penegakan hukum, kesadaran hukum, dan pelayanan 
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hukum. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hukum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 perlu 

menegaskan politik hukum pembangunan hukum pada bidang materi 

hukum, bidang kelembagaan dan penegakan hukum, bidang 

kesadaran hukum masyarakat dan aparatur, serta bidang pelayanan 

hukum. 
 

A. Bidang Materi Hukum 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, proses 

pembaruan materi hukum masih menunjukkan adanya 

permasalahan dari segi harmonisasi, baik secara vertikal 

maupun horizontal. Banyaknya undang-undang yang diajukan 

ke Mahkamah Konstitusi untuk di-judicial review karena 

dianggap bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan 

banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri menunjukkan proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan masih belum berjalan dengan baik. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan masih 

didominasi oleh aspek politis dan ego sektoral. Prinsip lex 

specialis derogat legi generalis  ataupun prinsip lex posteriori 

derogat legi priori seringkali tidak diterapkan dengan baik 

karena tergantung pada  siapa yang menggunakan dan 

menafsirkannya. 

Melihat kondisi tersebut di atas, politik hukum 

pembentukan materi hukum lima tahun ke depan diarahkan 

pada harmonisasi materi peraturan perundang-undangan, baik 
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secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana konsep 

pembentukan materi hukum yang digariskan RPJPN 2005-2025, 

harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan 

secara vertikal harus bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945. 

 

B.  Bidang Kelembagaan dan Penegakan Hukum  

Sebagaimana digariskan oleh RPJPN 2005-2025, politik 

pembangunan hukum bidang penegakan hukum adalah 

penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas, lugas, 

profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan 

pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), 

keadilan, dan kebenaran. Politik penegakan hukum ini harus 

diterapkan terhadap proses penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan pada lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, 

kejaksaan dan KPK, serta sejak awal melibatkan peran serta 

advokat. Politik penegakan hukum pada lembaga peradilan 

merupakan persidangan yang transparan, terbuka, dan 

penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Semua 

itu dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan 

disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta 

stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.  

Untuk melaksanakan penegakan hukum yang tegas, 

lugas, profesional, dan nondiskriminatif, perlu pembenahan  

antara lain dengan cara meminimalisasi tumpang tindih 

kewenangan lembaga penegak hukum, penegasan ruang 
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lingkup tugas fungsi dan tanggung jawab lembaga penegak 

hukum, peningkatan kualitas SDM penegak hukum, pembiayaan 

yang nondiskriminatif di antara lembaga penegak hukum, tertib 

koordinasi di antara lembaga penegak hukum, peningkatan 

kualitas dan kuantitas terhadap sarana dan prasarana 

penunjang penegakan hukum, serta penguatan pengawasan 

terhadap jalannya penegakan hukum.  

Adanya kecenderungan pembentukan lembaga baru 

akibat perintah peraturan perundang-undangan, seringkali 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan 

antarlembaga. Oleh karena itu, konsolidasi dan penataan 

kelembagaan secara menyeluruh perlu dilakukan dengan cara:  

1. mengevaluasi fungsi, peran, dan kondisi kelembagaan 

tersebut, baik di tingkat pusat maupun  daerah yang 

dilakukan  terhadap lembaga yang lama dan lembaga 

yang baru; 

2. mengevaluasi aspek sumber daya manusia yang ada di 

dalamnya; 

3. mengevaluasi politik penganggaran keuangan dan aset 

atau kekayaan negara yang dikelola, sistem aturan yang 

berlaku di dalamnya serta perangkat-perangkat sistem 

administrasi yang dijalankan; 

4. membandingkan dan memetakan antara satu lembaga 

dengan lembaga lain sejenis, yang boleh jadi juga 

didesain untuk maksud yang sama atau mirip dengan 

lembaga yang bersangkutan; 
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5. melakukan penguatan, pengintegrasian, serta 

penghapusan lembaga negara; 

6. menyiapkan lembaga dari segi fungsi dan biaya yang 

dimulai dalam perencanaan regulasi dimasukkan dari 

tahap naskah akademik atau pada tahapan perencanaan; 

7. menentukan standar dalam pembentukan lembaga-

lembaga negara yang baru.  

Sejalan dengan hal tersebut, perlu juga dilakukan peninjauan 

ulang terhadap sistem hukum nasional kita, karena amendemen 

konstitusi telah berakibat sangat besar terhadap skema dan 

format kelembagaan negara kita dari tingkat yang paling tinggi 

sampai ke tingkat yang paling rendah. Dari MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara sampai ke bentuk pemerintahan desa 

yang harus ditata demi efektivitas dan efisiensi kelembagaan 

negara untuk mencapai tujuan negara. 

 

C.  Bidang Pelayanan Hukum 

Pelayanan hukum merupakan variabel penting dalam 

pembangunan hukum nasional karena pelayanan hukum akan 

mendukung berjalannya penegakan hukum dan menumbuhkan 

kesadaran hukum. Oleh karena itu, pelayanan hukum harus 

menjadi perhatian, baik di lembaga penegak hukum maupun 

lembaga nonpenegak hukum. Politik pembangunan hukum 

bidang pelayanan hukum adalah terwujudnya pelayanan hukum 

dengan biaya yang terjangkau dan proses yang tidak berbelit 

dan memenuhi standar pelayanan minimal.  
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Berbagai upaya untuk mendorong kualitas pelayanan 

hukum harus terus dilakukan antara lain dengan pembenahan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan penguatan 

lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagai instansi yudikatif dan eksekutif yang melaksanakan 

fungsi pembangunan hukum terus melakukan pembenahan 

untuk meningkatkan kualitas, baik kelembagaannya maupun 

aparat pelaksananya untuk meningkatkan kinerja masing-

masing. 

Untuk melaksanakan politik hukum pelayanan hukum, 

perlu ditentukan standar pelayanan minimal pada setiap 

pelayanan hukum termasuk pada setiap pelayanan di lembaga 

penegak hukum. 

 

D.   Bidang Kesadaran Hukum Masyarakat  

Politik hukum pembangunan bidang kesadaran hukum 

masyarakat dan aparatur dimaksudkan untuk mewujudkan 

budaya hukum yang positif dan menjadi sumber penting dalam 

pembentukan sistem hukum nasional. Aspek-aspek yang 

terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan 

aspek sikap. Kedua aspek tersebut merupakan indikator budaya 

hukum, artinya dengan mengetahui nilai dan sikap masyarakat 

terhadap hukum, akan dapat diketahui keadaan budaya hukum 

masyarakat tersebut.  
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Norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan 

perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel) tidak 

sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika 

hukum saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepentingan, 

persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam 

kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Oleh karena itu, 

pembangunan hukum dalam budaya hukum (culture law) 

diarahkan untuk:  

a) membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan 

kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi 

kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan 

mereka (collective undertakings); 

b) membangun kesadaran individu dan kelompok untuk 

membangun kekuatan individu dan masyarakat agar 

mampu mengapresiasikan diri di dalam hubungannya 

dengan kekuatan besar yang menindasnya (self 

expression); 

Pada dasarnya kesadaran hukum adalah kesadaran 

tentang: 

a) membangun pemahaman yang hidup dalam masyarakat 

tentang apa hukum itu; 

b) membangun pemahaman apa yang seyogianya kita 

lakukan atau perbuat; 

c) membangun pemahaman apa yang seyogianya tidak kita 

lakukan atau perbuat; 
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d) membangun pemahaman mengenai kewajiban hukum kita 

masing-masing terhadap orang lain; 

e) membangun pemahaman mengenai toleransi terhadap 

orang lain;  

f) membangun pemahaman bahwa seseorang harus 

mengingat, memperhatikan, memperhitungkan dan 

menghormati kepentingan orang lain; 

g) membangun pemahaman tidak merugikan orang lain;  

h) membangun pemahaman tidak melakukan 

penyalahgunaan hak (abus de droit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


