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BAB VI 

PENUTUP 
 

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional adalah upaya 

Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan pemikirannya 

mengenai peran hukum dalam mendukung terwujudnya visi 

pembangunan nasional kurun waktu 2005 s.d. 2025 yaitu Indonesia 

yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Beberapa langkah mendasar 

dan penting untuk dilakukan adalah: 

1. Pembangunan Hukum Nasional harus didasarkan pada 

landasan idiil yaitu hukum yang berwatak Pancasila dan 

landasan operasional yang meliputi hukum yang adil dan 

menyejahterakan, hukum yang melindungi hak asasi manusia, 

hukum yang memperkukuh Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), 

hukum yang mengapresiasi Bhineka Tunggal Ika, hukum yang 

memperkukuh demokrasi, dan hukum yang mampu 

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. 

2. Permasalahan Hukum Nasional sangat banyak dan beragam, 

untuk mengatasinya dalam kurun waktu 2015-2019 perlu 

memprioritaskan perencanaan hukum yang meliputi: 

a. pembangunan hukum pidana dengan menyelesaikan 

hukum-hukum induknya seperti KUHP dan KUHAP, 

harmonisasi pengaturan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; pembangunan 

hukum perdata dengan melakukan pembaharuan 

hukum perjanjian atau hukum kontrak, penyusunan 
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ketentuan penyelesaian perdata dengan nilai kecil 

(small claim court); berkaitan dengan keamanan dan 

pertahanan dengan menyelesaikan masalah perbatasan 

antar daerah, antar masyarakat dan antar negara; 

melakukan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi 

peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 

dan kelebihan peraturan perundang-undangan (over 

regulations).  

b. pembangunan hukum yang berkaitan dengan 

pembangunan bidang ekonomi adalah hukum yang 

mengarahkan terwujudnya ketahanan pangan dan 

ketahanan energi, ketersediaan infrastruktur, dan 

pengembangan jasa. 

c. ketatanegaraan, mengatur mengenai pelaksanaan 

konstitusi agar sesuai dengan jiwa dan semangatnya 

untuk menyejahterakan masyarakat. 

d. penyelesaian permasalahan hukum harus dalam bingkai 

hukum sebagai suatu sistem dengan elemen-elemen 

saling terkait yang meliputi materi hukum yang 

harmonis, kelembagaan dan penegakan hukum yang 

koordinatif, pelayanan hukum yang mempunyai standar 

pelayanan minimal, dan kesadaran hukum masyarakat 

dan aparatur yang mendukung.  

Tentunya buku perencanaan hukum ini merupakan konsep yang 

berkelanjutan dan berulang, sehingga dapat disesuaikan dengan 

kondisi serta efektif dan bermanfaat dalam pelaksanaannya.  


