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BAB IV 

ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM 

TAHUN 2015-2019 

 

 

A. Bidang Materi Hukum. 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum 

sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

perlu ditentukan arah dan strategi untuk memperoleh cara 

mencapai politik hukum yang telah dicanangkan. Beberapa 

sektor hukum perlu memperoleh arah pembaruan materi 

hukumnya. Pilihan sektor hukum ini didasarkan pada urgensi dan 

besar pengaruhnya (impact) bagi kelangsungan tujuan bernegara 

sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945, yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintahan 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.” Beberapa sektor hukum 

dimaksud adalah:  

1. demokrasi dan otonomi daerah,  

2. sumber daya alam,  

3. lingkungan hidup,  

4. tata ruang dan pertanahan,  

5. keperdataan (bisnis, keuangan, dan perbankan),  
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6. pidana,  

7. hukum adat, dan  

8. hukum internasional. 

 

1. Sektor Demokrasi dan Otonomi Daerah.   

 a.  Demokrasi. 

Tatanan masyarakat Indonesia baru (masyarakat 

madani atau civil society) yang dicita-citakan mengandung 

demokrasi akan diarahkan sebagai berikut: 

 Pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME. Perspektif moral yang didasari pada 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME menjadi 

dasar utama untuk merekatkan pluralitas dan kebhinekaan 

kepentingan sehingga integritas bangsa dan negara tetap 

terjamin dan terpelihara. Tanpa moral dan harapan masa 

depan, maka masyarakat kita adalah masyarakat yang 

disoriented, hopeless, dan frustrasi yang pada gilirannya 

dengan mudah tergelincir dalam tindakan-tindakan 

lawlessness dan anarki.  

Kedua, masyarakat yang demokratis berkeadaban 

(democratic civility), yang menghargai perbedaan dan 

keragaman pendapat dan pandangan, non diskriminatif, 

egalitarian. Adanya keadaban dalam berdemokrasi akan 

mencegah upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang 

dapat menjerumuskan Indonesia pada kondisi 

ketidakberdayaan (bergantung pada asing), kehilangan 
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harga diri, martabat, dan kehormatan sebagai negara yang 

berdaulat.  

Ketiga, masyarakat yang merupakan bagian dari 

masyarakat global, yang memiliki semangat, keahlian 

kompetensi yang tinggi, dan keterampilan kompetitif, 

namun tetap mempunyai semangat solidaritas 

kemanusiaan universal.   

Tantangan mewujudkan masyarakat madani 

merupakan agenda besar bagi pemerintahan Indonesia. 

Keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan dan 

kerjasama dari semua pihak. Dalam konteks pengaturan 

kehidupan demokrasi, hukum diinterpretasikan dalam 

berbagai strategi, antara lain:  

Pertama, kehadiran norma hukum  dalam lembaga 

demokrasi seperti partai politik, lembaga penyelenggara 

dan pengawas pemilu, legislatif, kelompok kepentingan, 

kelompok penekan, media massa harus benar-benar 

diorientasikan dan difungsikan sebagai wahana 

pembentuk arah, kebijakan, opini, pemikiran dan 

keyakinan politik sehingga dapat berkontribusi pada 

pembentukan membentuk masyarakat yang memiliki 

keadaban demokratis. Keberadaan dan kondisi masyakat 

madani tentunya tidak berada dalam posisi oposisional vis-

a-vis negara dan bahkan sebagai alternatif bagi negara. 

Namun, masyarakat madani harus menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan negara. Sebab negara tetap 



Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional      

 

70 
 

merupakan institusi penting dan kekuatan krusial bagi 

reformasi sosial, budaya, hukum, politik dan ekonomi.  

Kedua, mengatur perilaku insan politik dengan 

mewajibkan dan memerintahkan untuk senantiasa 

mengamalkan  Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara 

konsekuen dan konsisten, menjaga keutuhan NKRI, 

memelihara budi pekerti yang luhur, serta melarang 

praktek politik yang memfitnah, korupsi, politik uang, 

memecah belah jalinan kerukunan sosial masyarakat, dan 

melarang perbuatan keji dan nista lainnya.  

Ketiga, mengatur prosedur, mekanisme, dan tata 

cara berdemokrasi yang teratur, terstruktur, dan terukur 

sehingga menjadi efisien, mudah dijalankan dan diakses, 

serta adaptif dengan kebutuhan zaman, dan memberikan 

kepastian.  

Keempat, hukum harus membalut dan mengental 

dalam demokrasi sehingga demokrasi tidak menjadi liar 

dan justru berubah menjadi predator yang dapat 

memangsa nilai-nilai keadilan dan budi pekerti yang luhur. 

Penegakan hukum yang nondiskriminatif merupakan 

konsekuensi logis hadirnya masyarakat yang berkeadilan 

yang tumbuh dalam kehidupan demokrasi yang 

berkeadaban. 

Kelima, penerapan access to justice memerlukan 

adanya kontrol publik. Terutama pada saat pemerintah 

dan penegak hukum, lemah dalam melaksanakan dan 
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menegakkan hukum dan keadilan. Demokrasi dapat 

menguat melalui hukum yang  menolak politik kekerasan 

karena perjuangan politik lewat kekerasan akan 

memberangus kebebasan dan menyebabkan 

otoritarianisme baru. Hanya saja yang perlu diperhatikan 

adalah kebebasan yang menjadi hak suatu masyarakat 

tersebut hendaknya disertai ketaatan dan ketertiban 

kepada hukum. Tanpa adanya tertib hukum, maka yang 

akan terjadi adalah munculnya hubungan antarpribadi dan 

kelompok yang ditandai dengan dominasi yang kuat 

terhadap yang lemah. Demikian pula, kebebasan tanpa 

tertib hukum akan membuat masyarakat terperangkap ke 

dalam tatanan hukum rimba sehingga akhirnya menjadi 

masyarakat yang tanpa keadaban. Dalam kondisi seperti 

itu, perbedaan bisa menjadi pertentangan, dan 

pertentangan akan mengundang kekerasan dalam setiap 

penyelesaian perbedaan yang mereka hadapi.  

Keenam, hukum harus mendorong dan memaksa 

(bahkan bilamana perlu dengan sanksi) agar partai politik 

melakukan fungsinya sesuai dengan hakikat dibentuknya 

partai politik.  Sebagai lokomotif berjalannya demokrasi, 

partai politik penting untuk dibangun, dibesarkan, dan 

diperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam membawa 

negeri ini pada tujuannya. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh partai politik dalam kehidupan 

demokrasi yang baik adalah:  
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1) setiap partai politik wajib melakukan pendidikan 

politik secara sistematis, terprogram, dan 

berkesinambungan; 

2) membangun sistem rekrutmen politik yang lebih 

transparan, partisipatif, selektif, kompetitif, dan 

akuntabel; 

3) melakukan penyiapan secara serius terhadap kader-

kadernya sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang 

andal dan terpercaya di masa depan;  

4) membangun etika politik yang santun dan 

bermartabat yang terinternalisasi pada diri para 

anggotanya; 

5) menyusun dengan baik visi, misi, platform, dan 

program kerja yang senantiasa ditawarkan kepada 

publik; 

6) mengagregasi dan memperjuangkan secara sungguh-

sungguh tuntutan akan kebutuhan rakyat yang nyata 

dan sedapat mungkin mewujudkannya;  

7) menjalin komunikasi politik yang sehat antar partai 

politik sehingga terjadi koalisi ideologis secara 

permanen; 

8) memisahkan antara kepengurusan struktural parpol 

dengan jabatan publik/pemerintahan (tidak rangkap 

jabatan); 

9) partai politik didanai dari sumber-sumber yang sah 

dan dapat dipertanggungjawabkan; 
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Dengan demikian, arah pemberdayaan hukum yang 

rasional selain akan mengacu kepada pengembangan 

suatu masyarakat yang memiliki bargaining position yang 

kuat vis-a-vis negara, sekaligus tetap berpijak pada etika-

moral yang kokoh. Dengan kata lain, dalam menyuarakan 

hak dan kepentingan, aksi atau gerakan massa dalam 

suatu masyarakat madani selalu memperhatikan sikap 

yang santun, ramah, kritis, serta menghindari sejauh 

mungkin pola dan sikap yang akan mengarah kepada 

kekerasan, anarkisme, atau tindakan yang akan merugikan 

pihak lain.  

Dalam arti politik sebagai seni, maka ia 

mengandung keagungan dan kesantunan. Sama halnya 

dengan hukum, karena hukum yang juga subjeknya adalah 

manusia dalam hubungan dengan sesamanya, maka 

sejatinya hukum harus beradab dan manusiawi. Politik 

yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya 

korban yang pada akhirnya dapat membangkitkan sikap 

indignation, yakni terusiknya amarah dan protes terhadap 

ketidakadilan. 

Di titik ini diperlukannya kehadiran dan internalisasi 

etika politik yang membantu menganalisis korelasi antara 

tindakan individual, kolektif, dan struktur-struktur  yang 

mengarahkan dan memperluas kehidupan demokrasi yang 

lebih baik dan adil. Keagungan, kesantunan, keadaban, 

dan keluhuran hukum, demokrasi, dan politik  diukur dari 
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keutamaan dan upaya mengabadikan dan mengantarkan 

diri dan sesamanya kepada keadilan, kesejahteraan, 

kebahagiaan, dan keharmonisan hidup.  

 

Arah Pembangunan : 

1. Penataan kelembagaan demokrasi meliputi partai 

politik, penyelenggara dan pengawas pemilihan 

umum, parlemen, dan kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan guna membentuk 

masyarakat madani (civil society) yang memiliki 

keadaban demokratis (democratic civility).  

2. Penataan perilaku insan politik agar menjaga 

kebhinekaan, memelihara budi pekerti, tidak 

melakukan praktek politik yang memfitnah, adu 

domba, korupsi, politik uang, memecah belah jalinan 

kerukunan sosial masyarakat, dan melarang 

perbuatan yang tidak terpuji, tidak beretika dan 

perbuatan lainya yang bertentangan dengan hukum, 

nilai moral dan anti demokrasi; 

3. Penyusunan prosedur, mekanisme dan tata cara 

berdemokrasi yang baik. 

4. Penataan kelembagaan ketatanegaraan. 

5. Peningkatan kualitas peraturan perundang-

undangan. Beberapa permasalahan yang 

mendasarinya, antara lain adalah kurangnya 

pemahaman pembentuk peraturan perundang-
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undangan, tidak terkendalinya jumlah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk, proses 

harmonisasi yang tidak maksimal dan tidak adanya 

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 

mengelola peraturan perundang-undangan. 

6. Penguatan hak asasi manusia dengan mendasarkan 

pada konvensi internasional.  

 

Strategi: 

1. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang 

politik yang terkait dengan  kelembagaan MPR, DPR, 

DPD, DPRD, partai politik, pemilihan umum legislatif, 

pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.  

2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan dengan  MPR, DPR, DPD, DPRD dan 

partai politik, kode etik dan dewan kehormatan. 

3. Pembentukan peraturan mengenai prosedur, 

mekanisme, dan tata cara berdemokrasi yang 

teratur, terstruktur,dan terukur dan memberikan  

kepastian hukum tanpa mengesampingkan masalah 

moral. 

4. Melakukan enalisa dan evaluasi efektivitas lembaga, 

badan dan/atau komisi yang telah ada serta 

penyempuraan terhadap peraturan perundang-

undangan terkait. 
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5. Penyusunan aturan mengenai rekonseptualisasi tata 

cara pembentukan peraturan perundang-undangan, 

analisa dan evaluasi (review) terhadap peraturan 

perundang-undangan, restrukturisasi kelembagaan 

pembentuk undang-undang dan penguatan atau 

pemberdayaan sumber daya manusia di bidang 

peraturan perundang-undangan. 

6. Pembentukan peraturan perundang-undangan 

dengan materi muatan yang berasal dari berbagai 

konvensi internasional yang telah diratifikasi 

pemerintah Indonesia. 

 

b.  Otonomi Daerah. 

Otonomi daerah bukan merupakan desentralisasi 

secara total karena terdapat dua konsep lain yang juga 

dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut 

yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi 

diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi 

diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah 

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Adapun tugas 

pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari 

pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah 
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provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu. Dari sisi kewilayahan, daerah otonom adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri. 

Berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa 

pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

Mendasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan 

desentralisasi tidak hanya berada dalam ruang lingkup 

kabupaten saja tetapi juga ditingkat provinsi. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa contoh isu utama 

yang harus diselesaikan dalam untuk mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah adalah: 

1) Peran pemerintah atas sumber daya alam.  

Terjadi ketidakjelasan peraturan perundang-

undangan yang mengatur peran dan fungsi 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap 

penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber 

daya alam serta tampak jelas pengabaian hak-hak 

masyarakat hukum adat atas penguasaan dan 

pengelolaan sumber daya alam.  
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2) Partisipasi masyarakat pada hukum.  

Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pembentukan regulasi atau kebijakan peraturan 

terhadap pengelolaan sumber daya alam dan 

kurangnya transparansi dalam proses pengambilan 

keputusan mengakibatkan timbulnya konflik di 

daerah atau antar daerah. Misalnya, terjadinya 

konflik mengenai pemanfaatan air dan tanah antara 

daerah yang satu dengan daerah yang lain, contoh 

kasus sengketa antara Desa Sungai Tanang dan 

Pemerintah Kota Bukittinggi Cq. PDAM.  

3) Ketidakjelasan status tanah timbul (aanslibbing).  

Belum ada kejelasan sekaligus penjabaran mengenai 

status tanah timbul di dalam hukum tanah seperti 

yang diatur di dalam undang-undang Pokok Agraria. 

Aturan yang ditemui pada suatu masyarakat, 

pendudukan dan penemuan terhadap tanah timbul 

selama ini hanya dapat dimiliki atau dibebani hak 

secara individu oleh anggota masyarakat tersebut. 

Contoh terjadinya kasus tanah timbul (aanslibbing) di 

pesisir pantai utara Jawa. 

4) Persoalan akses pada hukum dan keadilan.  

Bagi kelompok miskin di tingkat lokal, persoalan 

akses pada hukum dan keadilan  bukanlah masalah 

legal-teknis (peraturan perundang-undangan, 

kapasitas aparat hukum), melainkan lebih merupakan 
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masalah sosio-politik (lemahnya posisi tawar bagi 

kelompok miskin). 

5) Terbatasnya aparat hukum untuk menjangkau kasus-

kasus di wilayah terpencil.  

Penyelesaian sengketa didaerah terpencil pada 

umumnya menggunakan metode penyelesaian 

informal (menggunakan penyelesaian adat dengan 

dimediasi oleh  tokoh adat, aparat desa, tokoh 

agama, guru). Apabila metode ini tidak berhasil maka 

akan digunakan penyelesaian secara formal 

(pengadilan), namun terkendala oleh masalah biaya 

dan terbatasnya aparat hukum. 

 

Arah Pembangunan: 

Penataan otonomi daerah yang komprehensif dan 

konsisten dengan tetap berada dalam bingkai NKRI.  

 

Strategi Pembangunan: 

1) perimbangan keuangan pusat daerah yang lebih adil. 

2) pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, efisien, 

damai, dan bermartabat. 

3) pengembangan kerjasama antar daerah.  

4) pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas 

tersebar secara proporsional di daerah. 

5) Penyelenggaraan otonomi daerah yang menganut prinsip 

otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 
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2. Sektor Sumber Daya Alam, Perlindungan Lingkungan Hidup, 

Penataan Ruang, Pertanahan, dan Kelautan. 

a. Sumber Daya Alam: Pertambangan, Perikanan, 

Kehutanan, dan Pertanian. 

Strategi yang perlu dikembangkan dalam 

pengelolaan sumber daya alam pasca pemberlakuan 

otonomi daerah adalah: 

Pertama, agar hubungan antar sektor dapat 

terkoordinasi dengan baik, diperlukan aturan yang 

mengatur tatacara melakukan koordinasi dalam 

pengelolaan sumber daya alam  yang disertai dengan 

parameternya. Dalam kebijakan operasional, metode 

untuk melakukan koordinasi harus efektif menghasilkan 

kebijakan yang koordinatif dan mampu merubah 

sektoralisme yang cukup akut pada masing-masing sektor. 

Secara kelembagaan peran koordinasi kebijakan harus 

diperankan oleh Kementerian Koordinator dengan tugas, 

pokok dan fungsi yang jelas maupun ukuran-ukurannya. 

Kedua, mengurangi atau bahkan menghilangkan 

kontradiksi di antara peraturan perundangan yang 

mengatur  pengelolaan sumber daya alam dan 

mengkaitkannya, dengan visi dan misi yang ada. Kedepan, 

peraturan perundang-undangan didorong untuk  

menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam 

kepada daerah. Desentralisasi yang ada sekarang lebih 

mengedepankan pada otonomi sistem pemerintahan dan 
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kurang memperhatikan otonomi pengaturan sumber daya 

alam berdasarkan kebutuhan rakyat di daerah. Seharusnya 

desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam 

didorong tidak hanya bersifat teknis tetapi juga substantif.  

Ketiga, perlunya pengkajian ulang mengenai 

desentralisasi keputusan tentang pemberian ijin kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di 

daerah. Hal ini diperlukan karena pelaksanaan 

desentralisasi keputusan tentang pemberian ijin kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam 

telah membawa berbagai masalah karena tidak didukung 

kurangnya tenaga yang kompeten di bidang analisis 

mengenai dampak lingkungan, terbatasnya dana untuk 

pemantauan ketaatan lingkungan hidup, kurangnya tenaga 

ahli yang mampu memahami karakter lingkungan daerah, 

serta rendahnya kemampuan masyarakat/perwakilan 

masyarakat yang terkena dampak lingkungan daerah 

untuk memperjuangkan nasibnya. Setiap kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait sumber daya 

alam, harus dilandasi dengan prinsip-prinsip: 

1) memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI; 

2) menghormati dan menjunjung tinggi HAM; 

3) menghormati supremasi hukum dengan 

mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi 

hukum; 
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4) menyejahterakan rakyat, terutama melalui 

peningkatan kualitas sumber daya alam; 

5) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, 

transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; 

6) memelihara keberlanjutan yang dapat memberi 

manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang 

maupun generasi mendatang dengan tetap 

memperhatikan daya tampung dan daya dukung 

lingkungan; 

7) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi 

ekologis sesuai dengan kondisi budaya setempat; 

8) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi 

antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan 

sumber daya alam; 

9) menghormati dan melindungi hak masyarakat adat; 

10) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban 

negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah 

(provinsi, kabupaten/kota, desa), masyarakat, dan 

individu; 

11) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian 

kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota dan desa berkaitan dengan alokasi 

dan pengelolaan sumber daya alam. 
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Arah Pembangunan: 

Peningkatan upaya perlindungan terhadap sumber daya 

alam, lingkungan hidup, pertanahan dan tata ruang.  

Beberapa permasalahan yang mendasarinya, antara lain 

adalah: 

a. terdapatnya peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; 

b. belum jelasnya konsep dikuasai negara yang berdampak 

pada aset dalam didalam tanah; 

c. belum adanya pengaturan yang memberikan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga 

sumber daya alam dapat dimanfaatkan tanpa merusak 

tata ruang dan lingkungan hidup; 

d. perjanjian kontrak karya dengan pihak asing belum 

memberikan manfaat yang maksimal bagi keuntungan 

Indonesia; 

e. pelaksanaan perlindungan petani yang belum berdampak 

terhadap kesejahteraan petani; 

f. masih terjadinya konflik agraria; 

g. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi Hutan yang 

belum berjalan dengan baik. 

 

Strategi Pembangunan: 

a. memperbarui peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; 
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b. merumuskan kembali pengelolaan aset yang terdapat 

dalam perut bumi ke dalam bentuk 

kepemilikan/pengusaan negara yang dikelola oleh badan 

usaha/perusahaan negara untuk kemakmuran sebesar-

besarnya bagi rakyat Indonesia; 

c. melakukan review terhadap produk hukum yang terkait 

dengan perjanjian kontrak karya dengan pihak asing, 

terutama dalam hal jangka waktu dan presentase 

keuntungan; 

d. perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian 

dari upaya melindungi dan mencerdaskan kehidupan 

petani dalam rangka meningkatkan kemandirian dan 

kesejahteraan petani; 

e. melindungi inovasi teknologi pertanian melalui 

pengelolaan hak kekayaan intelektual; 

f. memberikan perlindungan terhadap usaha pertanian 

yang baik dan ramah lingkungan melalui proses budidaya 

yang baik/good agricultural pratices/good farming 

practices (GAP/GFP dengan tujuan  meningkatkan 

produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani 

agar memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki daya 

saing tinggi dibandingkan dengan produk padanannya 

dari luar negeri; 

g. percepatan penetapan dan pemantapan kawasan hutan, 

rehabilitasi hutan dan  peningkatan daya dukung daerah 

aliran sungai, pengamanan hutan, dan pengendalian 
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kebakaran hutan, revitalisasi pemanfaatan hutan dan 

industri kehutanan pemberdayaan masyarakat di sekitar 

Hutan; 

h. melaksanakan konservasi keragaman hayati; 

i. penguatan dan penyempurnaan subtansi peraturan 

perundang-undangan dengan membuka ruang bagi  

aspirasi dan partisipasi masyarakat, meningkatkan 

kesejahteraan yang berkeadilan melalui pengembangan 

hukum yang baru khususnya kegiatan yang dapat 

menimbulkan perubahan iklim; 

j. pembangunan hukum di bidang lingkungan hidup yang 

memperhatikan kesatuan dan keragaman sosial budaya 

dan hukum yang hidup dalam masyarakat; 

k. memperkuat peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan perlindungan lingkungan (green 

constitution, green budget dan green legislation); 

l. mempercepat pembaruan UUPA dengan memasukkan 

unsur adat; 

m. pendekatan komprehensif dan terintegrasi karena 

sumber daya alam merupakan satu kesatuan ekologi; 

n. penyelesaian konflik agraria; 

o. subtansi pengaturan sumber daya alam membutuhkan 

asas hukum antar wewenang agar menjadi jelas siapa, 

melakukan apa dan kaidah hukum apa yang harus 

berlaku apabila terjadi konflik antar instansi;  
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p. pengelolaan yang menjamin kelestarian dan 

keberlanjutan berkaitan dengan fungsi sumber daya 

alam; 

q. mengatur tata carakoordinasi dan keterpaduan antar 

sektor untuk pengelolaan sumber daya alam; 

r. memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan HAM 

terutama hakmasyarakat adat/lokal atas penguasaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam; 

s. memberikan ruang pengelolaan sumber daya alam 

kepada daerah yang dapat dilakukan sesuai dengan 

karakteristik wilayah; 

t. mengatur tata cara pengawasan dan akuntabilitas 

pengelola sumber daya alam; 

u. mengakui/mengakomodasi secara utuh kemajemukan 

hukum pengelolaan sumber daya alam yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

 
 

b.  Perlindungan Lingkungan Hidup. 

Penguatan peran hukum di bidang lingkungan hidup 

mempunyai dasar konstitusi yaitu dalam Pasal 28H UUD 

NRI Tahun 1945. Pasal 28H ini sebagai dasar hukum 

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

menjamin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Lebih lanjut, pembaruan hukum di sektor lingkungan hidup 
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juga harus memperhatikan kesatuan dan keragaman  

sosial budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Pembaruan materi hukum di sektor lingkungan hidup 

yang terkait program pembangunan yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan dilakukan secara sinergis 

dan holistik. Dengan kata lain, pembaruan materi hukum 

lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur diarahkan pada pendekatan keterpaduan 

sistem pengelolaan lingkungan hidup, seperti bidang tata 

ruang sebagai dasar ijin lokasi, bidang industri, 

pertambangan, kehutanan, dan sebagainya. 

Hal ini dapat dicapai melalui koordinasi antar lintas 

lembaga dan lintas bidang berdasarkan fokus prioritas 

nasional dalam pembangunan, antara lain melalui 

penyesuaian terhadap aspirasi masyarakat yang 

berkembang, dan melalui pengembangan hukum baru 

sebagai transformasi ketentuan konvensi-konvensi 

internasional/arena global (khususnya ketentuan hukum 

yang mengatur kegiatan yang dapat menimbulkan 

perubahan iklim).  Pembaruan materi hukum lingkungan 

hidup juga dapat menjadi sarana pengembangan hukum 

yang memperkuat wawasan nusantara yang berfungsi 

sebagai perekat NKRI. 
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Arah pembangunan:  

1) penguatan peran hukum di bidang lingkungan hidup 

dengan bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 dan 

menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan. 

2) penguatan dan penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan aspirasi 

kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan 

memperhatikan konvensi-konvensi internasional, 

khususnya yang terkait dengan perubahan iklim. 

3) pembangunan hukum di bidang lingkungan yang 

memperhatikan kesatuan dan keragaman sosial 

budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat. 

4) pengembangan hukum yang memperkuat konsep 

wawasan nusantara sebagai perekat NKRI dan 

sebagai proses pengembangan peraturan daerah 

sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. 

 

c.   Penataan Ruang. 

Penataan ruang wilayah nasional merupakan suatu 

sistem perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang saling terintegrasi dan tidak bisa 

dipisahkan. Untuk itu, pembaruan materi hukum 

mengenai tata ruang harus dilakukan sesuai dengan 

kaidah-kaidah penataan ruang untuk mewujudkan 

pemanfatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna 

dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup 
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secara berkelanjutan, tanpa pemborosan dan 

menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. 

Konsep rencana tata ruang wilayah harus menjadi 

sebuah sistem yang berkelanjutan dan tidak boleh 

berubah karena ada perubahan organisasi dalam 

pemerintahan yang memegang kekuasaan. Konsep tata 

ruang yang sering berubah  akan mengkibatkan 

perencanaan pembangunan berkelanjutan sangat sulit 

diwujudkan. Untuk itu, perencanaan konsep tata ruang 

harus sesuai dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 

harus menjadi pedoman untuk penyusunan rencana 

pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan 

rencana pembangunan jangka menengah nasional, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, 

keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar 

wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Penetapan 

lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang 

kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota. 

RTRWN harus memadukan dan menyerasikan tata 

guna tanah, tata guna udara, tata guna air, tata guna 

sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata 

lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang 
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oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang 

serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan 

memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan 

sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN didasarkan pada 

upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah 

nasional.  
 

d.   Pertanahan.  

Perumuskan strategi pembangunan hukum di bidang 

pertanahan dilakukan dengan mengidentifikasi 

permasalahan antara lain: 

1) efektivitas peraturan perundang-undangan. 

Pengaturan di bidang pertanahan masih banyak 

mengandung kelemahan, baik pengaturan yang 

terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maupun 

pengaturan yang terdapat dalam undang-undang 

sektoral. Pengaturan sumber-sumber agraria di dalam 

undang-undang sektoral tidak mengindahkan prinsip-

prinsip dasar yang telah diletakkan oleh UUPA, yang 

menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan atau 

tumpang tindih norma hukum terkait pengelolaan dan 

pengendalian sumber-sumber agraria.  

Disadari atau tidak seringkali keberadaan 

perundang-undangan tidak memberikan kontribusi 

terhadap penyelesaian masalah agraria, tetapi justru 
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menimbulkan polemik baru apabila tidak segera 

dilakukan penyempurnaan dengan hukum yang lebih 

komprehensif.  Untuk itu, ke depan strategi yang harus 

dilakukan adalah dengan membentuk tim pengkajian 

agraria yang bertugas untuk melakukan reformasi 

aturan di bidang agraria, termasuk di dalamnya 

melakukan perancangan dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan sebagai payung hukum dalam 

bidang agraria.  

2) penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang 

agraria. 

Hak atas sumber-sumber agraria merupakan 

hak ekonomi setiap orang. Hak setiap orang tersebut  

menimbulkan konsekuensi bagi kewajiban/tanggung 

jawab negara/pemerintah untuk memenuhi, 

melindungi, menegakkan dan memajukannya. Agar 

terjadi hubungan yang baik antara negara dengan 

masyarakat dibidang agraria, maka perlu dilakukan 

penyempurnaan landasan normatif yang 

mengatur/menjadi dasar hubungan antara negara 

dengan sumber-sumber agraria dan antara negara 

dengan rakyat karena pada kenyataannya sampai 

dengan saat ini  masih dihadapkan pada permasalahan 

pertanahan. Permasalahan tersebut antara lain terjadi 

karena masih banyak bidang tanah yang belum 

didaftarkan, konflik masyarakat adat terkait 
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pengelolaan sumber daya hutan dan perikanan dalam 

wilayah persekutuan masyarakat hukum adat, 

penggunaan kekerasan dalam sengketa ganti rugi 

tanah, dan penggusuran paksa di wilayah perkotaan, 

terutama untuk masyarakat miskin dan 

termarginalisasi. 

3)   penguatan kelembagaan di bidang pertanahan. 

Penguatan kelembagaan merupakan faktor 

penentu dalam penyelesaian permasalahan 

pertanahan, baik secara vertikal antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah, maupun secara 

horisontal antara instansi sektoral. Untuk itu 

pendistribusian kewenangan pada masing-masing 

institusi penting dan mendesak dilakukan guna 

tercapai pengelolaan agraria yang lebih efesien dan 

efektif.  

Pemerintah harus secara cermat untuk 

meletakan kewenangan pengelolaan agraria melalui 

suatu pengkajian terhadap hubungan antara 

kelembagaan tersebut di atas serta merumuskan 

secara jelas dan tegas sektor yang terkait dalam 

pengelolaan agraria.   

4)   percepatan pendaftaran tanah bagi masyarakat. 

Tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan 

kepastian hak dan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah. Untuk mencapai tujuan di 
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atas, perlu disiapkan suatu perencanaan yang 

komprehensif dan berkesinambungan terkait dengan 

pendaftaran tanah. Hal tersebut meliputi 

pengembangan sistem pendaftaran yang efektif dan 

efisien (pengembangan layanan rakyat untuk 

sertifikasi tanah/Larasita) yang dilakukan pemerintah 

terhadap seluruh jenis hak dan seluruh bidang tanah 

dan pendokumentasian data yuridis dan data fisik 

secara akurat dan aman. Selain itu perlu  dibangun 

kultur pelayanan di bidang pendaftaran tanah 

sehingga prinsip dasar pendaftaran tanah sederhana, 

aman dan terjangkau dapat terselenggara. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah 

kebijakan dalam bidang pensertifikatan tanah melalui  

penyederhanaan prosedur, tanpa mengabaikan syarat 

kepemilikan tanah, dan penyediaan anggaran dalam 

rangka percepatan pensertifikatan bidang tanah 

pekarangan maupun perkebunan, terutama bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

5) penyelesaian sengketa tanah. 

Pasca reformasi, tuntutan akan adanya 

penguasaan/pemilikan tanah oleh masyarakat 

semakin meningkat. Banyak konflik pertanahan yang 

muncul saat ini disebabkan karena lemahnya hukum 

tanah nasional yang diikuti dengan implementasi yang 

kurang konsisten. Kondisi ini bila terus dibiarkan akan 
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berakibat munculnya kerawanan sosial yang tentunya 

akan mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

Penyelesaian sengketa tanah harus dimulai 

dengan mengidentifikasi sumber-sumber konflik, baik 

yang diakibatkan baik oleh lemahnya peraturan 

perundang-undangan, penataan kewenangan 

kelembagaan penyelesaian konflik, maupun 

bagaimana alternatif penyelesaiannya. Ke depan 

pendekatan penyelesaian konflik pertanahan perlu 

dikembangkan melalui alternatif penyelesaian melalui 

mekanisme di luar pengadilan.   

6) perlindungan hak masyarakat dan akses atas tanah. 

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat 

atas tanah harus terus ditingkatkan melalui jaminan 

kepastian hak atas tanah baik yang didasarkan pada 

hukum tanah nasional maupun berdasarkan hukum 

adat sehingga masyarakat dapat secara tenteram dan 

aman memanfaatkan tanah mereka. Pluralisme 

penguasaan tanah yang terjadi saat ini, baik yang 

tunduk pada hukum adat maupun hukum negara 

sudah tidak saatnya lagi dipertentangkan, tetapi harus 

dipandang sebagai satu kesatuan dan saling 

mendukung dan mengisi kekurangan di antara satu 

dengan lainnya. 
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Dengan demikian, perlu adanya mekanisme 

pemilikan dan penguasaan tanah yang adil dalam 

pengambilan serta pemanfaatan tanah masyarakat 

melalui penghargaan yang layak bagi pemiliknya. 

Kebijakan tanah bagi masyarakat terutama masyarakat 

miskin harus segera dilakukan melalui kegiatan 

redistribusi tanah. Perlu segera membentuk undang-

undang masyarakat adat dan hak tradisionalnya yang 

diamanatkan oleh Pasal 18 I UUD NRI Tahun 1945, 

serta harus didorong pemberian dan pengelolaan 

tanah secara transparan dan akuntabel melalui 

penetapan kewenangan yang tegas terhadap lembaga 

terkait yang mengurus masalah pertanahan.  

7) pengakuan hak ulayat . 

Dalam hak ulayat terdapat kewenangan dan 

kewajiban bagi masyarakat hukum adat atas 

wilayahnya. Hak tersebut beraspek: 

a. hukum perdata, berupa kepunyaan bersama atas 

tanah yang berada di wilayahnya; dan  

b. hukum publik, berupa kewenangan mengatur, 

mengelola, memelihara peruntukan dan 

penggunaan atas tanah yang ada di wilayahnya.  

UUPA yang mengakui keberadaan hak ulayat tidak 

menganut unifikasi dalam hukum tanah Indonesia 

sehingga tiap-tiap masyarakat hukum adat diakui 

kepemilikan hak ulayatnya. Walaupun demikian, pada 
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sisi yang lain apabila tidak dikelola dengan baik,  

pengakuan terhadap hak ulayat tersebut berpotensi 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan dari aspek 

hukum perdata (adanya tuntutan ganti rugi yang 

memuaskan) maupun dari aspek hukum publik 

(adanya benturan pusat dan daerah). Yang seringkali 

tidak disadari oleh masyarakat hukum adat adalah 

seringkali tuntutan yang tinggi terhadap tanah ulayat 

tersebut tidak diimbangi dengan ketaatan terhadap 

aturan ulayatnya, misalnya: soal tanah, soal 

perkawinan edogami, menjaminkan benda-benda 

yang dilarang kepada orang luar). Oleh karena itu, 

harus didorong, bahwa eksistensi hak ulayat harus 

bersamaan dengan ketaatan terhadap aturan 

ulayatnya. 

 

 

  e.  Kelautan. 

1) Penetapan yurisdiksi di laut. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dengan  UU No. 

17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. 

Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia adalah 

merupakan negara ke-26 yang telah meratifikasi 

Konvensi sejak tahun 1986. Meskipun demikian, 

masalah batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di 

laut tampaknya belum memperoleh perhatian 
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pemerintah untuk dijadikan prioritas dalam 

penyusunan legislasi nasional. 

Mengingat bahwa sudah dua dekade lebih 

Indonesia meratifikasi UNCLOS, maka sudah 

selayaknya Indonesia  memiliki batas-batas terluar 

tersebut secara pasti. Urgensi untuk memiliki batas-

batas terluar yang pasti tentang wilayah dan yurisdiksi 

negara di laut tersebut semakin tampak ketika sudah 

beberapa kali wilayah dan yurisdiksi Indonesia di laut 

mendapat tantangan dari Malaysia melalui sengketa 

dalam masalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, 

kemudian dalam sengketa Blok Ambalat, dan terakhir 

dalam bentuk insiden saling tangkap di perairan 

sekitar Pulau Bintan. 

Penetapan batas-batas wilayah dan yurisdiksi 

Indonesia di laut harus mengikuti ketentuan dari 

UNCLOS.  Khusus dalam penetapan garis batas dengan 

negara-negara tetangga selama ini Indonesia telah 

berhasil mencapai kesepakatan melalui belasan 

perjanjian garis batas walaupun masih ada beberapa 

garis batas yang masih dalam tahap perundingan. 

Permasalahan yang timbul tidak begitu terkait dengan 

implementasi ke dalam peraturan perundang-

undangan nasional, tetapi lebih kepada persepsi yang 

berbeda dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan 

UNCLOS 1982 diantara negara-negara karena banyak 
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dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing 

negara. 

Selain menyangkut penetapan batas wilayah laut 

dengan negara- negara tetangga, Indonesia juga masih 

harus melaksanakan UNCLOS 1982, terkait dengan 

landas kontinen. Terhadap hal ini terjadi 

ketidaksinkronan, dimana UU No. 1 Tahun 1973 

tentang Landas Kontinen Indonesia  menetapkan 

bahwa landas kontinen Indonesia didasarkan pada 

ketentuan Konvensi PBB tentang Landas Kontinen 

1958 (Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen),  

menggunakan batas terluar landas kontinen dengan 

ukuran kedalaman 200 meter atau batas kemampuan 

teknologi. Sementara itu, UNCLOS 1982 memiliki 

pengaturan yang berbeda tentang hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 76 dimana setiap negara 

dimungkinkan untuk menetapkan landas kontinen 

berdasarkan ukuran jarak minimal 200 mil laut dan 

maksimal 350 mil laut diukur dari garis-garis pangkal 

yang sama yang dipakai untuk menetapkan laut 

teritorial, atau 100 mil laut diukur dari kedalaman 

(isobath) 2.500 meter. 

Selain membuat pengaturan landas kontinen 

yang baru, Indonesia juga perlu menetapkan produk 

hukum baru yang belum ada pengaturannya selama 

ini, yaitu tentang zona tambahan. Zona tambahan 
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adalah bagian laut lepas yang  berbatasan dengan laut 

teritorial, dimana negara memiliki yurisdiksi terbatas 

untuk kepentingan bea cukai, fiskal, imigrasi dan 

saniter (karantina), serta lebar maksimalnya 24 mil 

laut dari garis pangkal.  

Kemudian, dalam konteks bilateral dan regional, 

masih banyak garis batas yang belum ditetapkan oleh 

Indonesia dengan negara-negara tetangga yang 

berkaitan dengan kawasan laut. Oleh karenanya, perlu 

dilakukan perjanjian-perjanjian batas maritim di antara 

negara-negara tetangga. 

 

2) Kekayaan laut. 

Dalam mengelola kekayaan laut Indonesia, perlu 

dipahami hakekat dari kekayaan laut Indonesia yang 

beragam. Yang paling menonjol adalah kekayaan laut 

hayati/perikanan, baik yang dieksploitasi oleh nelayan 

tradisional maupun oleh perusahaan besar.  

Sumber daya kelautan ini berpotensi besar untuk 

memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, namun 

masalah pencurian ikan di laut dan cara penangkapan 

yang tidak sustainable menjadi kendala yang 

menonjol. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya 

hayati laut ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati 

dengan memperhatikan berbagai kehidupan 

masyarakat setempat, ketentuan regional dan 
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internasional. Kekayaan alam laut lainnya yang perlu 

diperhatikan pemanfaatan dan pengelolaannya antara 

lain dalam bentuk mineral cair (migas), dan mineral 

keras (nikel, tembaga, timah) dan lain-lain. 

Di samping kekayaan alam hayati dan nabati 

tersebut, laut Indonesia juga mempunyai kekayaan 

lainnya yang belum seluruhnya dieksploitasi, seperti 

tenaga alam yang berasal dari arus, 

gelombang/ombak, angin, perbedaan suhu air di 

bawah dan di permukaan laut serta geothermal di 

dasar laut. Untuk itu perlu penelitian-penelitian yang 

intensif untuk dapat mengetahui hakekat, kuantitas, 

kualitas, dan komersialitas, serta mengembangkan 

teknologi dan pemrosesannya dari mineral-mineral 

lainnya di dasar laut dan tanah di bawah perairan 

nusantara dan landas kontinen Indonesia yang jutaan 

kilometer persegi.  

3) Lingkungan hidup laut. 

Indonesia harus segera menerapkan penegakan 

hukum bagi eksploitasi sumber daya laut yang 

merusak lingkungan hidup di laut. Kerusakan 

lingkungan laut dan menejemen pengelolaan pantai 

dan pesisir masih banyak yang perlu diperhatikan dan 

dikerjakan. Sumber-sumber perikanan di beberapa 

tempat, khususnya di bagian barat perairan nusantara 

sudah over exploited dan dalam beberapa hal malah 
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menjadi tidak sustainable karena penggunaan cara-

cara penangkapan ikan yang tidak wajar seperti 

menggunakan sianida, bahan peledak, pemakaian 

listrik, illegal, unregulated, dan unreported fishing.  

Di samping itu juga banyak lingkungan laut yang 

tercemar karena polusi, baik yang berasal dari limbah 

industri dari darat juga polusi yang berasal dari kapal, 

khususnya di selat-selat yang banyak dilalui pelayaran 

internasional seperti Selat Malaka dan Selat Singapura. 

Polusi berpotensi ditimbulkan oleh instalasi 

penambangan seperti pipa-pipa migas di dasar laut. 

Selain polusi, kerusakan lingkungan laut juga 

disebabkan oleh kerusakan hutan bakau di sepanjang 

pantai. Hal ini harus menjadi dasar penegakan hukum 

lingkungan laut. Sejalan dengan diratifikasinya 

Konvensi UNCLOS 1982 yang mewajibkan semua 

negara melindungi lingkungan laut (Pasal 192) dan 

bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk 

melindungi lingkungan laut (Pasal 197). 

4) Keamanan laut. 

Masalah penegakan hukum dan peningkatan 

keamanan di laut Indonesia (perairan dan Zona 

Ekonomi Eksklusif/ZEE) yang luasnya 6 juta km2 masih 

memerlukan perhatian besar, termasuk penegakan 

hukum dan pengamanan di setiap ALKI (Alur Laut 

Kepulauan Indonesia). Peningkatan kemampuan 
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penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup 

suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di 

darat, laut dan udara. Di samping itu, usaha-usaha 

meningkatkan monitoring, controlling, surveillance, 

serta kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan dan 

proses pengadilan harus ditata sebaik-baiknya. 

 

3.  Sektor Hukum Perdata. 

Pembaruan materi hukum perdata nasional harus 

dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan, dengan 

menjaga ketaatan asas harmonisasi, baik horizontal maupun 

vertikal. Atas dasar rasa keadilan masyarakat, maka 

pembangunan hukum perdata, khususnya hukum bisnis, harus 

menyeimbangkan kepentingan semua pihak, dari pelaku 

ekonomi lemah sampai pelaku ekonomi kuat. Pembaruan 

hukum perdata diarahkan kepada: 

a. membuat kodifikasi parsial dengan memperhatikan dan 

mementingkan kejelasan arah, tujuan, sasaran, dan fungsi; 

b. untuk hukum yang bersifat netral (seperti hukum kekayaan, 

hukum perjanjian, kredit, sewa guna /leasing, sewa 

menyewa, jaminan) disusun secara unifikasi; 

c. penyusunan hukum perdata yang mencerminkan 

kebutuhan yang khas dari daerah tertentu dan hubungan 

kekeluargaan (seperti hukum keluarga, hukum 

perseorangan dan hukum waris) disusun secara 

nonunifikasi; 
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d. materi hukum yang diatur meliputi keadaan hukum, 

peristiwa hukum, perluasan hukum, akibat hukum yang 

terjadi pada manusia sebagai subjek hukum; 

e. mengakomodasi seluruh rasa keadilan yang majemuk 

dengan baik. 

Selain arah sebagaimana diuraikan diatas,  terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pembaruan hukum perdata antara lain: 

a. peta hukum perkembangan bidang hukum perdata; 

b. cita-cita founding fathers dalam rangka pembentukan 

negara kesatuan RI dan UUD NRI Tahun 1945; 

c. harapan masyarakat terhadap hukum yang berlaku; 

d. perkembangan hukum internasional; 

e. perkembangan ekonomi (perdagangan, perbankan, 

transportasi, telekomunikasi, keuangan), ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

f. kepekaan masyarakat untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

g. kemampuan bernegosiasi dengan bangsa lain untuk 

mempertahankan jati diri bangsa yang berdaulat; 

h. kemampuan dan wawasan legislator dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi 

perubahan; 

i. peran ahli hukum dalam pengambilan keputusan untuk 

bidang-bidang non hukum, termasuk dalam mengambil 

keputusan kerjasama dalam forum-forum internasional; 
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a.   Hukum Bisnis (Perdagangan). 

Upaya pembaruan hukum yang berkaitan dengan 

ekonomi dan bisnis harus segera dilakukan dengan serius, 

apalagi terkait dengan keberadaan Indonesia bagian dai 

perdagangan dunia. Sehingga pada saat berlakunya ASEAN 

Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(ASEAN Economic Comunity)  tahun 2015 dan Pasar Bebas 

pada tahun 2020, Indonesia tidak ketinggalan dalam 

pergaulan di ASEAN dan dunia. 

Agar pembaruan hukum dapat dilakukan dengan 

cepat dan bernuansa internasional, Indonesia perlu 

mengadopsi berbagai United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL) model law dan 

menyesuaikannya dengan kebutuhan dan budaya hukum 

Indonesia. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan 

mengadopsi UNCITRAL model law dalam proses  

pembaruan hukum di Indonesia adalah Indonesia memiliki 

pedoman untuk pembaruan hukum Indonesia, akan 

mempercepat proses pembaruan hukum Indonesia, dan 

berbagai undang-undang baru atau yang diperbarui akan 

bernuansa internasional. Dengan demikian akan terjadi 

harmonisasi hukum Indonesia dengan berbagai hukum 

dari negara-negara lain. 

Upaya pembaruan materi hukum ekonomi dan 

bisnis perlu dipusatkan pada upaya untuk memperbarui 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_International_Trade_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_International_Trade_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_International_Trade_Law
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Hukum Perjanjian Nasional Indonesia, baik melalui 

penyempurnaan dan proses updating KUHPerdata Buku III 

maupun melalui perumusan undang-undang hukum 

kontrak nasional yang baru dan hukum perdata 

internasional. 

Pelaksanaan pembaruan hukum perjanjian di 

Indonesia perlu merujuk sumber-sumber hukum yang ada 

pada tingkat internasional, baik yang berupa hard laws 

(seperti Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual-Beli 

Internasional, Arbitrase Internasional, dll) maupun yang 

berwujud soft laws (seperti UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts, Principles of European 

Contract Law, dll). 

 

b.  Hukum Keuangan dan Perbankan.   

Kajian yang berkaitan dengan hukum keuangan 

dan perbankan harus komprehensif,  tidak saja dari sisi 

hukum keperdataan tetapi juga dari sisi hukum ekonomi. 

Hukum keuangan yang posisinya relatif lebih merupakan 

hukum publik  -yang mengatur tentang sistem keuangan, 

lembaga keuangan dan instrumen keuangan- 

membutuhkan pengaturan untuk menyeimbangkan 

kepentingan publik dan kepentingan privat.  

Kajian komperhensif melalui pendekatan makro 

dan pendekatan mikro dalam konsep hukum ekonomi 

dapat dilakukan dengan mendasarkan: 
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1) Hukum ekonomi pada hakekatnya mempunyai ruang 

lingkup dalam dua ranah, yaitu hukum dalam ranah 

publik dan hukum dalam ranah privat yang dapat 

dikaji secara komperhensif. 

2) Hukum ekonomi yang berada dalam ranah publik 

didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

Undang-undang di bidang ekonomi, khusus di bidang 

keuangan dan perbankan, selain merujuk pada Bank 

Indonesia, saat ini juga harus merujuk pada regulasi dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya, OJK hendaknya mengantisipasi beberapa 

hal, yaitu: 

1. pengaturan sistem kepemilikan bank yang masih 

membuka kesempatan yang lebar kepada perusahaan 

non keuangan untuk memiliki bank untuk mencegah 

pelanggaran terhadap transaksi afiliasi yang sulit 

dimonitor oleh pengawas bank. 

2. mencegah pengawas bank yang melakukan regulatory 

for bearence atau bureaucratic gambling karena 

khawatir dinilai kinerjanya buruk. 

3. pentingnya kode etik Dewan Komisioner OJK. 

4. mengatur akses Bank Indonesia untuk dapat cepat 

mendapatkan hasil pengawasan OJK guna kepentingan 

Bank Indonesia dalam hal pengawasan macro 

prudential. 
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c.  Hukum Perseorangan. 

Salah satu pengaturan dalam hukum perseorangan 

adalah terkait dengan hukum perkawinan. Saat ini hukum 

mengenai perkawinan perlu dilakukan revisi karena masih 

banyak hal yang belum diatur dan perlu mengikuti 

perkembangan. Perlindungan HAM sebagaimana 

disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks 

hukum perkawinan perlu dihargai eksistensinya, akan 

tetapi pelaksanaannya harus sejalan dengan hukum yang 

berlaku. Sebagai contoh mengenai perkawinan beda 

agama dan perkawinan bagi penganut kepercayaan, di 

mana pada kedua persoalan ini masih mengalami 

kekosongan hukum yang bermuara pada ketidakpastian 

hukum. 

 

d.   Hukum Perikatan. 

Terdapat masalah krusial dalam hukum perikatan, 

terutama terkait dengan keberlakuan asas hukum dalam 

perjanjian. Asas hukum sebagai metanorma harus selalu 

menjadi pedoman dan menjiwai setiap produk hukum, 

oleh karena itu harmonisasi secara vertikal maupun secara 

horizontal menjadi sangat penting. Adapun hal-hal yang 

terkait dengan hukum perikatan di antaranya mengenai:  

1) Badan Hukum.  

Walaupun saat ini Indonesia belum memiliki 

undang-undang yang khusus mengatur mengenai 
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tentang Badan Hukum, akan tetapi sudah terdapat 

beberapa undang-undang yang seharusnya menjadi 

turunan dari badan hukum, seperti UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan Jo. UU No. 28 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas UU no. 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan, UU No. 17 tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. Mendasarkan hal 

tersebut, maka perlu segera dibentuk UU tentang 

Badan Hukum. 

2) Hak yang Timbul Akibat Perjanjian. 

KUHPerdata membedakan hak perorangan 

dan hak kebendaan yang lahir akibat suatu perjanjian. 

Sebagai contoh, ada perbedaan hak yang lahir akibat 

sewa menyewa dan hak erfpacht yang juga lahir 

karena perjanjian. Namun, pada kenyataannya prinsip 

ini ternyata tidak secara ketat dituangkan dalam 

aturan KUHPerdata. Sebagai contoh Pasal 1556 dan 

1576 ternyata tidak mempertahankan prinsip hak 

perorangan yang timbul karena perjanjian sewa 

menyewa atau jual beli. Oleh karenanya dalam 

pembaruan hukum perdata sebaiknya didasarkan pada 

hukum adat, yang tidak membedakan antara hak 

kebendaan dan hak perorangan. 

3) Perjanjian Baku. 
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Kemajuan teknologi dan ekonomi 

mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk 

penjanjian. Yang semula perjanjian adalah merupakan 

hasil negosiasi antara pihak-pihak, tetapi dalam 

perkembangannya muncul bentuk perjanjian baku 

yang isi, bentuk, dan cara pembuatannya telah 

dirancang dan dilakukan secara sepihak serta 

diberlakukan secara masal. Akibatnya dalam praktek 

seringkali dijumpai klausula baku yang isinya tidak adil 

dan bertentangan dengan hati nurani (unconsionable) 

dan hanya menguntungkan pihak ketiga serta 

melanggar asas privity of contract.  

Selain itu, karena isi perjanjian baru diketahui 

oleh konsumen setelah perjanjian ditutup, maka 

prosesnya juga melanggar asas contemoraneus. 

Peraturan perundang-undangan yang melarang 

pembuatan atau pencantuman klausula baku dalam 

perjanjian hanya terdapat  dalam Pasal 18 UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh 

karenanya, perlu diperbanyak peraturan perundang-

undangan yang mengatur hal sejenis.  

4) Hukum Kontrak.  

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan 

bisnis di dunia global, khususnya dalam mengantisipasi 

dampak AFTA dan WTO maka perlu pembaruan 

hukum kontrak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 
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untuk menyatukan hubungan antara para pihak dalam 

lingkup internasional bukanlah persoalan yang 

sederhana. Adanya perbedaan paradigma, sistem, dan 

aturan hukum yang berlaku menjadi permasalahan 

tersendiri yang harus diantisipasi. Kondisi seperti ini 

tentunya tidak kondusif bagi aktifitas dunia bisnis 

dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu 

dilakukan harmonisasi dengan hukum negara lain  dan 

mengadopsi model law yang ada dalam UNCITRAL. 

a. Hukum Kebendaan. 

Salah satu objek pembahasan hukum kebendaan 

adalah mengenai hukum jaminan. Aspek hukum jaminan 

dan lembaga-lembaga jaminan pada saat ini belum berada 

dalam sistem hukum yang utuh dan padu, hal ini karena 

sampai saat ini belum terwujud sistem hukum perdata 

nasional.  

Hukum jaminan yang di dalamnya termasuk 

pengaturan mengenai lembaga jaminan sifatnya masih 

parsial. Kelemahan sistem parsial adalah jika tidak terjalin 

sinkronisasi antara sistem dengan subsistem yang ada 

akan mengakibatkan disharmoni antar peraturan 

perundang-undangan, sebagai contoh antara UU tentang 

Kepailitan dengan UU tentang Hak Tanggungan, UU 

tentang Jaminan Fidusia dengan UU tentang Resi Gudang 
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berdampak pada ketidakpastian hukum, tidak efisien (high 

cost) dan tidak mendukung iklim bisnis yang kondusif. 

Kerangka hukum jaminan nasional ke depan 

diarahkan kepada pembaruan hukum yang akomodatif, 

antisipatif, adaptif dan fasilitatif. Untuk itu perlu terlebih 

dahulu dibentuk pengaturan mengenai hukum benda dan 

hukum perikatan secara nasional, baru kemudian aturan 

mengenai hukum jaminan, termasuk di dalamnya 

mengatur mengenai lembaga-lembaga jaminan dan sub-

sub sistem hukum jaminan.  

 

4.  Sektor Hukum Adat.  

Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum 

nasional Indonesia cukup besar. Hukum adat merupakan 

hukum yang didasarkan atas kepribadian Indonesia, yang 

mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan 

hidup bangsa Indonesia. Pancasila pun digali dari hukum adat, 

yang kemudian menjadi dasar negara, falsafah bangsa serta 

norma dasar. Maka sangat tepat dengan menetapkan hukum 

adat sebagai salah satu sumber hukum nasional.  

Hukum adat masih digunakan oleh masyarakat adat. 

Masyarakat adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan 

asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah 

adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, 

kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan 

lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan 
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masyarakat. Kedepan konsep penguasaan negara atas bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam 

konstitusi, harus dapat di terjemahkan sebagai instrumen 

penguat kedaulatan masyarakat adat. 

Keanekaragaman budaya masyarakat adat nusantara 

diakui secara tegas dengan dirumuskannya istilah Bhineka 

Tunggal Ika dalam prinsip kebangsaan Indonesia. Namun pada 

kenyataannya masih ada kedaulatan masyarakat adat yang 

tidak diakui oleh kedaulatan negara dalam berbagai praktek 

penyelenggaraannya. Oleh karenanya, posisi masyarakat adat 

terhadap negara harus ditata ulang. Untuk itu perlu pengkajian 

dan pengembangan lebih jauh posisi masyarakat adat 

terhadap negara dan implikasinya dalam penyusunan hukum 

nasional serta upaya penegakan hukum di Indonesia. 

Arah Pembangunan 

Memperkuat kedudukan hukum adat dalam hukum 

nasional. 

Strategi Pembangunan 

Menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber 

hukum nasional dalam pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kearifan 

lokal untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup.  
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5.   Sektor Hukum Internasional.  

Dewasa ini dan pada masa-masa yang akan datang, 

hukum internasional semakin penting peranannya dalam 

mengatur masyarakat internasional. Di samping itu, 

pengaruhnya terhadap hukum nasional suatu negara cukup 

besar. Tiada suatu negara pun yang hukum nasionalnya 

terbebas dari pengaruh hukum internasional, kecuali negara-

negara yang mengisolasi diri dari pergaulan internasional. 

Indonesia sebagai negara sedang berkembang dengan 

posisi geopolitik yang strategis dan sebagai negara yang 

menganut dan menerapkan sistem terbuka serta secara aktif 

terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 

internasional, tidak terlepas dari pengaruh hukum 

internasional. Dalam kenyataan selama ini, tidak terhitung lagi 

jumlah dan macam hukum internasional yang berpengaruh 

terhadap hukum nasional Indonesia.  

Walaupun demikian, pengaruh hukum internasional 

tersebut tidak boleh  dibiarkan secara bebas tanpa kendali. 

Sikap ekstrim berupa penolakan terhadap hukum 

internasional,  ataupun penerimaan secara longgar tanpa 

seleksi dalam era globalisasi dan transparansi seperti sekarang 

ini adalah sikap yang tidak bijak. Sikap yang paling realistis 

adalah menerima pengaruh hukum internasional terhadap 

hukum nasional Indonesia, tetapi dibutuhkan sikap kritis dan 

selektif. Oleh karena itu perlu ditetapkan politik hukum yang 

utuh dan terpadu sebagai penyeleksi agar hukum internasional 
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dapat diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari hukum 

nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional 

Indonesia. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meratifikasi 

perjanjian internasional multilateral untuk selanjutnya 

diberlakukan ke dalam hukum nasional Indonesia adalah:  

a. adanya pengkajian atas substansi hukum internasional 

tersebut, terutama tentang sejauh manakah 

substansinya itu sesuai dengan kepentingan nasional.  

b. sejauhmana terdapat kesenjangan antara substansi 

perjanjian internasional  dan substansi peraturan 

perundang-undangan nasional lain yang terkait. 

c. dampak yang ditimbulkan oleh ratifikasi perjanjian 

internasional.  

d. melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal undang-

undang nasional dengan substansi perjanjian 

internasional.  

e. mengkaji apakah diperlukan reservasi terhadap 

perjanjian internasional.  

Dengan demikian, langkah awal yang harus ditempuh sebelum 

melakukan ratifikasi adalah memastikan bahwa perjanjian 

internasional tersebut selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.  

Paling tidak ada terdapat tiga alasan mengapa perjanjian 

internasional yang hendak diikuti oleh Indonesia harus selaras 

dengan konstitusi, yaitu: 
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a. karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma 

tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

Indonesia.  

b. untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah 

ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional 

dengan persepsi rakyat. Penyamaan persepsi antara 

pemerintah dengan rakyat dibutuhkan karena 

Pemerintah dan rakyat difiksikan telah membuat 

kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi. Oleh 

karena itu perjanjian internasional harus dipastikan 

sesuai dan selaras dengan Konstitusi.  

c. untuk menjamin tidak adanya intervensi terselubung 

yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan 

Indonesia, termasuk didalamnya kedaulatan hukum. 

Jaminan ini sangat diperlukan mengingat seringkali 

perjanjian internasional dijadikan sebagai instrumen 

politik oleh suatu negara terhadap negara lain.  

Apabila berdasarkan materi muatannya, perjanjian 

internasional tersebut harus diratifikasi dengan UU, maka 

Presiden harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan dari DPR dalam hal ini 

mengandung makna keluar dan kedalam. Makna keluar, 

diartikan bahwa DPR setuju Indonesia terikat pada perjanjian 

tersebut. Sedangkan makna kedalam, diartikan DPR setuju 

untuk memberlakukan perjanjian internasional yang sudah 

diratifikasi itu dengan undang-undang tersebut menjadi 
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bagian dari hukum nasional Indonesia. Medasarkan hal 

tersebut, maka harus dihindari adanya persetujuan terikat 

pada (meratifikasi) suatu perjanjian internasional tanpa 

terlebih dahulu meminta persetujuan kepada legislatif. 

Terhadap perjanjian internasional yang 

pemberlakuannya ke dalam hukum nasional Indonesia 

dilakukan dengan peraturan presiden, dimana hal ini 

berakibat DPR tidak berkesempatan untuk mempelajari dan 

mengkaji substansinya secara mendalam, maka Presiden 

harus menyampaikan naskah perjanjian tersebut kepada DPR 

hanya untuk diketahui. Hanya saja kemudian timbul 

pertanyaan, bagaimakah setelah mempelajarinya ternyata 

DPR berpendapat bahwa substansi perjanjian itu 

bertentangan dengan kepentingan nasional, atau menurut 

pendapat DPR bahwa ratifikasi perjanjian tersebut harus 

dengan undang-undang sehingga perlu dimintakan 

persetujuan terlebih dulu kepada DPR.  

Terkait hal tersebut, maka dalam hal substansi 

perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan 

hukum atau kepentingan nasional Indonesia, maka harus 

dikaji terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban 

presiden atas tindakannya meratifikasi dan memberlakukan 

perjanjian itu dengan peraturan presiden dan kemungkinan 

konsekuensi hukum yang dapat terjadi apabila akan 

dilakukan penarikan kembali ratifikasi tersebut oleh Presiden. 

Dalam hal terdapat perjanjian internasional yang seharusnya 
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dimintakan persetujuan DPR oleh presiden, tetapi tidak 

dimintakan persetujuan DPR sehingga pemberlakuannya 

dengan peraturan presiden, maka tindakan yang dapat 

ditempuh oleh DPR adalah meminta penjelasan kepada 

presiden terhadap tindakannya tersebut.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan Indonesia terkait 

dengan perjanjian internasional: 

a. ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan dengan 

penandatanganan oleh wakil masing masing negara 

yang membuat perjanjian tersebut harus sangat 

selektif, terutama perjanjian internasional yang 

berdampak langsung pada berbagai bidang kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang akan mempengaruhi 

arah serta tujuan dari negara Indonesia.  

b. membangun cara berpikir yang komprehensif pada 

Indonesia akan mengikuti suatu perjanjian 

internasional. Untuk itu setiap keinginan untuk 

meratifikasi suatu perjanjian internasional harus 

didahului dengan pembuatan Naskah Akademik, 

sehingga dapat diketahui landasan filosofis, sosiologis 

dan yuridisnya. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan 

perjanjian internasional yang akan diratifikasi dengan 

memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas). Dengan demikian, Prolegnas tidak hanya 

memuat skala prioritas penyusunan undang-undang 

nasional, tetapi juga prioritas perjanjian-perjanjian 
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internasional yang akan diratifikasi. Untuk itu perlu 

dilakukan inventarisasi instrumen hukum internasional 

(perjanjian internasional) yang tergolong law making 

treaty. Hasil inventarisasi ini diklasifikasikan dan 

ditentukan yang perlu dan mendesak untuk diratifikasi 

dan mana yang bisa dilakukan belakangan, dan yang 

sama sekali tidak perlu diratifikasi. Kemudian, dilakukan 

pengkajian tentang dampak dari perjanjian 

internasional tersebut seandainya di ratifikasi oleh 

Indonesia, dan juga mempertimbangkan kesanggupan 

Indonesia untuk melaksanakan secara konsisten 

perjanjian internasional tersebut, seperti harus 

melakukan amandemen atau harmonisasi terhadap 

peraturan perundangan yang sudah ada. 

c. terhadap instrumen-instrumen hukum internasional 

yang bersifat soft law, perlu dilakukan pengkajian 

secara mendalam sejauh mana relevansinya bagi 

pembangunan hukum nasional Indonesia.  

 

Arah Pembangunan: 

Penciptaan peraturan perundang-undangan baru di 

bidang hukum perdata, hukum kontrak dan hukum ekonomi. 

Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan, antara 

lain: 

a. perkembangan global yang berimplikasi terhadap pada 

perkembangan ekonomi di Indonesia. 
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b. Ketentuan KUHPerdata, khususnya Buku III sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan, antara lain karena di 

dalamnya tidak mengatur kontrak-kontrak baku antara 

pihak yang kuat dan lemah serta prinsip-prinsip kontrak 

internasional. 

 

Strategi Pembangunan: 

a. melakukan pembaruan KUHPerdata, khususnya Buku III. 

Pembaruan Buku III tentang perikatan dan khususnya 

hukum kontrak. 

b. penyusunan standar kontrak yang sesuai dengan 

perlindungan konsumen dengan memberi penguatan 

pada asas kebebasan berkontrak. 

c. melakukan pembaruan yang berkaitan dengan 

perbankan, lembaga non perbankan. 

d. melakukan evaluasi, pengkajian, dan pemetaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang  tidak pro rakyat, 

monopolistik, memusatkan modal, tidak berkelanjutan, 

free fight liberalism,  pro asing, dll. 

e. mengedepankan penyelesaian sengketa bisnis melalui 

peradilan niaga yang cepat, sederhana dan biaya yang 

efisien serta penyelesaian sengketa yang bersifat non 

litigasi  (konsiliasi, mediasi, arbitrase). 

f. menentukan posisi dan peran negara dalam  mengatur 

kehidupan masyarakat di bidang hukum keperdataan.  
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g. mengembangkan asas-asas hukum perdata yang 

berkarakteristik Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, 

khususnya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 agar secara 

konsisten dimuat dalam undang-undang sektoral di 

bidang perekonomian.  

h. melakukan harmonisasi baik di antara internal hukum 

nasional maupun antar hukum nasional dengan hukum 

agama, hukum adat, dan hukum barat.  

i. melakukan pemilahan pembentukan peraturan secara 

unifikasi ataupun tetap pluralis dengan tetap menjaga 

koeksistensi komplementer di antara sistem hukum yang 

berlaku. 

j. menyusun aturan hukum yang mendorong dan 

memperkuat demokrasi ekonomi, hukum kontrak, 

hukum jaminan, dan cabang hukum keperdataan lainnya 

yang lebih progresif, adaptif, dan responsif dengan 

perkembangan bisnis/usaha. 

k. membentuk instrumen hukum yang mampu menjaga 

konsistensi dalam menjaga nilai atau semangat asas-asas 

hukum perdata yang berbasis pada Pancasila dan UUD 

NRI Tahun 1945. 

l. mengembangkan hukum keperdataan tidak hanya 

melalui pembentukan undang-undang saja, tetapi juga 

melalui peradilan dan praktek kebiasaan dalam dunia 

bisnis (misalnya dalam perkembangan  kontrak  bisnis 
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yang berbasi IT), meskipun dibuka penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan. 

m. menyusun program penyusunan perangkat Hukum 

kontrak, jual-beli, sewa-menyewa, leasing pengangkutan, 

impor-ekspor yang sesuai dan berbeda-beda untuk usaha 

mikro, kecil, koperasi, menengah, dan besar. 

n. penuangan pasal-pasal perlindungan hak ekonomi rakyat 

dan pembangunan berkelanjutan. 

o. harmonisasi peraturan perundang-undangan baik antar 

sektor maupun peraturan perundang-undangan nasional 

dengan peraturan daerah dibidang perkonomian.  

p. penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang 

ekonomi secara interdisipliner. 

 

6.  Sektor Hukum Pidana.  

Pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui 

pembaruan materi hukum sebagai upaya untuk meningkatkan 

kepastian dan perlindungan hukum harus tetap 

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku 

dan pengaruh globalisasi, proses penegakan hukum dan hak 

asasi manusia, kesadaran hukum masyarakat, dan pelayanan 

hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, dan ketertiban.  

Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus 

meliputi pembaruan hukum pidana materiil, hukum pidana 

formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. 

Ketiga bidang hukum itu harus bersama-sama diperbarui, 
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karena jika hanya salah satu bidang yang diperbarui maka akan 

timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari 

pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun 

tujuan utama dari pembaruan itu ialah penanggulangan 

kejahatan, sehingga pembaruan ketiga bidang hukum itu erat 

sekali hubungannya dalam usaha penanggulangan dan 

pemberantasan kejahatan. 

Di era globalisasi saat ini, kejahatan semakin 

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, 

artinya kejahatan pada masyarakat agraris berbeda dengan 

kejahatan pada masyarakat industri. Kejahatan pada 

umumnya dibagi menjadi dua yaitu kejahatan tradisional atau 

kejahatan konvensional seperti pembunuhan, penganiayaan, 

pemerkosaan, dan kejahatan non konvensional seperti 

computer crime dan cyber crime.  

Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang 

biasa terjadi dalam masyarakat umum dengan menggunakan 

cara/alat yang tradisional, terbatas dan umumnya tidak 

berkelanjutan. Sementara kejahatan non konvensional 

merupakan kejahatan baru yang umumnya subjeknya adalah 

orang berpendidikan/pejabat publik, menggunakan cara/alat 

baru yang modern, tidak terbatas, massal dan umumnya 

dampaknya secara berkelanjutan.  

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik 

dengan memperhatikan peningkatan kapasitas dan 

kompetensi penegak hukum, peningkatan integritas moral dan 
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disiplin, kemandirian penegak hukum, dan manajemen 

penyelesaian perkara. Oleh karena itu untuk mengantisipasi 

perkembangan kejahatan yang semakin canggih saat ini 

diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki keterampilan 

dan pengetahuan khusus yang sesuai dengan ilmu 

pengetahuan/teknologi yang digunakan pelaku-pelaku 

kejahatan khususnya dalam kejahatan non konvensional.  

Dalam pembaruan bidang hukum pidana materiil 

(substantif), kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia 

adalah melakukan percepatan pembahasan Rancangan 

undang-undang Hukum Pidana Nasional di DPR. Salain itu, 

pembaruan hukum pidana juga diarahkan untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan 

menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait 

dengan kolusi, korupsi, nepotisme. Khusus dalam 

pemberantasan korupsi, penyusunan peraturan perundang-

undangan yang terkait perlu segera diselesaikan untuk 

mendorong implementasi pelaksanaan Konvensi Anti Korupsi 

2003. 

 

Arah Pembangunan:  

1. Percepatan pembahasan RUU tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan RUU tentang Hukum Acara 

Pidana. 

2. Percepatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 

korupsi. 
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Strategi Pembangunan: 

1. koordinasi antara Pemerintah dan DPR dengan membuka 

partisipasi dari pihak-pihak terkait dan masyarakat dalam 

pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan RUU tentang Hukum Acara Pidana. 

2. melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan tindak pidana dan hukum acara 

pidan dengan berpedoman pada UU tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan UU tentang Hukum 

Acara Pidana yang baru, dari level undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundang-

undangan di bawahnya termasuk peraturan di daerah;  

3. meninjau kembali pengaturan hubungan antar 

kelembagaan dalam sistem peradilan guna terbentuknya 

sistem peradilan pidana yang integratif, efektif, efisien, 

dan akuntabel; 

4. penerapan secara penuh sistem yurisprudensi di 

pengadilan dan meningkatkan peran kebebasan hakim 

untuk menemukan hukum; 

5. menyusun strategi penegakan hukum dalam bangsa yang 

majemuk dan luas; 

6. menguatkan sistem keadilan restoratif dalam 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana;  

7. penguatan masyarakat adat dalam sistem pidana 

nasional. 
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8. Melakukan analisa dan evaluasi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi disemua sektor agar sesuai 

tujuan pemberantasan korupsi secara komprehensif dan 

konsisten. 

 

B. Bidang Kelembagaan dan Penegakan Hukum.  

1.  Pendidikan Hukum.   

Meletakkan pendidikan hukum sebagai sub sistem dari 

sistem hukum merupakan hal yang penting dan mendasar. 

Pendekatan ini akan memungkinkan pendidikan hukum 

tersusun secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis 

maupun praktis dengan semua komponen sistem hukum 

(aturan hukum, penyelenggara hukum, profesi hukum, 

pembentuk hukum, dan pendidikan hukum). 

Selama ini, pendidikan hukum ditempatkan sebagai 

sesuatu yang berdiri sendiri sehingga proses dan hasilnya 

tidak dapat secara maksimal  digunakan untuk 

pengembangan komponen sub sistem hukum yang lain. 

Walaupun  ada berbagai pendekatan baru dan mencoba 

menyusun struktur dan isi pendidikan hukum yang baru, 

tetapi tetap belum berhasil meniadakan semacam 

keterpisahan dengan sub-sub sistem hukum lainnya. Kondisi 

tersebut bersumber dan terjadi  antara lain karena 

pemakaian arti sistem hukum itu sendiri.  
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Struktur dan isi pendidikan hukum dari dahulu sampai 

sekarang lebih ditekankan pada sistimatik dan isi kaedah 

hukum. Sadar atau tidak sadar, keadaan tersebut 

menumbuhkan pola pikir bahwa sistem hukum adalah 

kumpulan tatanan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. 

Padahal secara konseptual, hukum (lebih tepat sistem 

hukum), tidak hanya sekedar kumpulan norma atau kaidah 

hukum saja, melainkan juga mencakup proses dan 

kelembagaan. Dengan kata lain, proses tersebut tidak 

terbatas pada penerapan hukum tetapi juga pada pembuatan 

hukum. Apabila dikaitkan dengan kelembagaan hukum, maka 

seharusnya kelembagaan tidak hanya mencakup badan-

badan pembuat hukum dan pelaksana hukum, tetapi 

termasuk juga didalamnya pendidikan hukum. Melalui 

pendidikan hukum tidak hanya dihasilkan ahli-ahli hukum 

yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan 

hukum dan akan mengisi kelembagaan di bidang hukum, 

tetapi juga akan dapat menciptakan dan mengembangkan 

hukum melalui ajaran hukum (legal doctrine) dan analisis 

hukum.  

Salah satu hal yang patut dicermati adalah 

pembangunan atau pembaruan pendidikan hukum tidak 

ditempatkan sebagai komponen pembangunan atau 

pembaruan hukum melainkan sebagai komponen 

pembangunan pendidikan. Semestinya, untuk menjamin 

pembangunan atau pembaruan hukum sebagai suatu sistim, 
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pendidikan hukum harus ditempatkan sebagai satu kesatuan 

dengan pembangunan hukum. Demikian pula pengajaran 

hukum harus dilihat dan diletakkan dalam perspektif sistem 

hukum, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dengan cara 

pandang yang demikian, diharapkan hasil pendidikan hukum 

akan sesuai dan memenuhi kebutuhan sub-sub sistem hukum 

lainnya.  

Meskipun --seperti dikemukakan di atas-- sejak tahun 

tujuh puluhan, bahkan tahun enam puluhan telah ada 

berbagai upaya pembaruan struktur dan isi pendidikan 

hukum, tetapi hal itu belum mencerminkan keterkaitannya 

dengan sistem hukum. Cabang-cabang atau disiplin ilmu 

hukum yang diajarkan tidak menjamin lulusannya dapat 

berpikir dalam satu kebulatan hukum sebagai sebuah sistem. 

Dengan struktur dan isi kurikulum yang terkotak-kotak --

seperti sistem penjurusan atau program studi yang ketat-- 

menyebabkan mahasiswa dan lulusan hanya berpikir dalam 

kotak-kotak tersebut. Tidak jarang, mahasiswa atau sarjana 

hukum begitu bangga kalau berada dalam lingkungan 

program studi tertentu seperti progran studi hukum-

internasional atau hukum bisnis dan tidak ada perasaan 

kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti 

hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi atau 

hukum tata negara. Meskipun cabang-cabang atau disiplin 

ilmu hukum yang disebut terakhir merupakan hal yang wajib, 

tetapi tetap menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang 
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kurang penting dibandingkan dengan program studi 

utamanya.  

Betapapun mendalamnya studi-studi dalam kotak-

kotak tersebut, akan tetapi menyebabkan para lulusan tetap 

tidak siap pakai karena hukum sebagai suatu yang nyata (law 

in action) bersifat lintas disiplin, tidak terkotak-kotak. Selama 

hal tersebut tidak dibenahi secara komprehensif dengan 

meletakkan sistem hukum sebagai dasar pendekatan 

pendidikan hukum dan menempatkan hukum sebagai 

komponen sistem hukum, selama itu pula akan selalu ada 

keluhan mengenai kemampuan sarjana hukum.  

Untuk masa yang akan datang, pelaksanaan 

pendidikan hukum hendaknya dilakukan secara mendalam 

dengan menggali filsafat hukum yang dilandaskan kepada 

Pancasila sebagai dasar NKRI, diurai sebagai suatu jaringan 

rambu-rambu yang memperkuat kinerja sistem 

pemerintahan dan sistem sosial masyarakat Indonesia, dan 

diarahkan untuk menghapus kotak-kotak pada pembagian 

hukum tradisional yang dikaitkan dengan perkembangan  

internasional sehingga menjadi jelas peranannya sebagai 

faktor penentu dari keberhasilan dan ketidak berhasilan 

pembangunan nasional.  

Perlu dipikirkan suatu pendekatan lintas sejarah 

pemikiran yang bersifat tematis. Seperti tema masyarakat 

dan hukum, yang meliputi sub tema hukum dan kesadaran 

hukum, hukum dan pembangunan, hukum dalam perspektif 
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perubahan sosial dan lain-lain. Tema lain seperti tujuan 

hukum dan fungsi hukum yang mencakup bahasan hukum 

sebagai tujuan, hukum sebagai instrumen dan lain-lain. Selain 

lebih kongkrit, pendekatan teoritis ini akan melatih 

mahasiswa berpikir lintas teori atau dari pemikiran yang 

terkotak-kotak menuju cara berpikir yang komprehensif dan 

integral.  

Dalam pendidikan integral ini dapat pula ditunjang 

dengan mengembangkan sistem hukum sebagai mata kuliah 

yang berdiri sendiri termasuk kajian mengenai pendidikan 

hukum. Latihan berpikir komprehensif rasional tidak identik 

dengan menyajikan sebanyak-banyaknya aneka ragam 

disiplin ilmu. Sebaran mata kuliah yang terlalu banyak 

dengan sistim pendidikan dalam semester yang singkat tanpa 

ditunjang oleh sistem penyajian dan fasilitas yang memadai, 

menjadi salah satu faktor lemahnya sarjana hukum untuk 

menjalankan peran yang diharapkan, baik dalam memenuhi 

tuntutan pembangunan maupun penegakkan hukum.  

Untuk menghindari kelemahan berjalannya penegakan 

hukum, maka pengajaran etika hukum dalam profesi hukum 

harus menjadi komponen utama pendidikan hukum. 

 

1. Pembenahan Kelembagaan Hukum Melalui Reformasi 

Birokrasi Penegak Hukum. 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya 

untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar 
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terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya 

manusia/aparatur. Tujuan birokrasi adalah untuk 

menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan 

karakteristik: berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan 

bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode 

etik aparatur negara. 

Berdasarkan hal itu, reformasi birokrasi penegak hukum 

harus dimulai dengan memperbaiki lembaga dan sistem yang 

tidak bisa maksimal melaksanakan keadilan dan penegakan 

hukum, termasuk juga mengenai sumber daya manusianya. 

Secara umum reformasi birokrasi penegak hukum dilakukan 

dengan mencermati: 

1) lembaga organisasi birokrasi pemerintah yang besar dan 

banyak, dengan melakukan evaluasi fungsi dan aktivitas, 

melakukan penataan keberadaan dan peran antara  

Kementerian/LPNK, komisi, dewan, dan tim kerja dalam 

lembaga Kepresidenan. 

2) sistem pelaksanaan birokrasi pemerintah, dengan 

mewujudkan: sistem yang mempresentasikan tatanan 

kepemerintahan yang bersih dan amanah; sistem merit 

dalam yang dijalankan tanpa anomali; sistem tata 

hubungan politik yang ditata dengan serius; sistem 

pelayanan publik yang memberikan perhatian pelayanan 
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kepada warga masyarakat dan anti suap; sistem karier 

pegawai pemerintah, rekrutmen, promosi, 

pengembangan dan pensiun yang ditata secara 

profesional; sistem gaji dan renumerasi dan 

kesejahteraan pegawai agar mampu mendorong motivasi 

kerja dan tidak korup; sistem kontrak  dalam sistem 

kepegawaian pemerintah; dan sistem akuntabilitas 

publik.  

3) sumber daya manusia/aparatur pemerintah dari mindset 

sampai perilakunya. Yang harus dilakukan terhadap 

sumber daya manusia /aparatur penegak hukum adalah: 

peningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan 

kecakapan secara terus menerus; menyempurnakan dan 

mengefektifkan pelaksanaan kode etik aparatur penegak 

hukum.  

Dengan demikian diharapkan keberhasilan reformasi 

birokrasi terletak pada keberhasilan proses pembelajaran di 

level individu, pembelajaran kelompok, pembelajaran 

organisasi, serta pembelajaran antar organisasi 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.  

 

Arah Pembangunan: 

Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai 

akibat inefisien dan kurang efektifnya birokrasi dalam 

memberikan pelayanan publik yang menjadi tugas utamanya. 

 



Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional      

 

132 
 

Strategi Pembangunan: 

a. perbaikan sistem birokrasi kearah yang lebih efektif dan 

efisien dengan memperketat seleksi penerimaan pegawai 

negeri sipil. 

b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi birokrat; 

c. pengembangan sistem merit dalam penempatan 

pegawai;   

d. penguatan integritas moral, responsibilitas dan 

akuntabilitas;   

e. meningkatkan pengawasan, pemantauan yang 

profesional, tegas, jujur, transparan dan akuntabel untuk 

meningkatkan kinerja birokrasi dalam melayani publik; 

dan 

f. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil secara 

wajar.   

 

3.   Penegakan Hukum. 

Secara garis besar masalah yang berhubungan dengan 

penegakan hukum adalah: 

a. ketidakjelasan kewenangan antarinstitusi penegak 

hukum dalam menangani perkara tindak pidana 

korupsi. 

b. kelembagaan yang tidak efektif. 

c. sumber daya manusia yang terbatas dan kurang 

profesional. 
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d. hubungan kerja yang masih berorientasi pada 

kepentingan masing-masing. 

e. pendanaan/pembiayaan yang tidak sama pada tiap-tiap 

lembaga penegak hukum. 

f. pengawasan yang lemah, tidak efektif, dan tidak 

komprehensif. 

g. lemahnya pelaksanaan koordinasi antarlembaga 

penegak hukum. 

h. pemahaman peraturan perundang-undangan dan 

tujuan yang  tidak sama antar penegak hukum. 

 

Untuk itu, strategi pembangunan hukum bidang penegakan 

hukum perlu diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 

a. pembenahan tumpang tindih kewenangan antara 

Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. 

b. mempertegas dan memperjelas ruang lingkup 

kelembagaan penegak hukum, yang mencakup 

perangkat, struktur, organisasi, tugas, fungsi dan 

tanggung jawab. 

c. memantapkan dan menertibkan koordinasi di antara 

lembaga penegak hukum. Untuk itu perlu didorong 

penegasan konsep adversarial antara kejaksaan dan 

kepolisian dalam RUU KUHAP. 

d. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya 

manusia penegak hukum. 



Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional      

 

134 
 

e. menyeimbangkan pembiayaan di antara lembaga 

penegak hukum. 

f. penguatan pengawasan lembaga penegak hukum. 

 

dari gambaran permasalahan yang dihadapi akan dirumuskan  

arah pembangunan dan strategi pembangunan dalam rangka 

pembangunan hukum nasional : 

1. Kewenangan. 
 

Arah Pembangunan: 

Penataan kewenangan penegak hukum dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga ada kejelasan 

antarinstansi.  

Hal ini disebabkan karena ketidak jelasan kewenangan 

antar institusi penegak hukum dalam menangani suatu 

perkara tindak pidana, misalnya dalam perkara korupsi; 

wewenang yang diberikan kepada komisi-komisi yang ada 

saat ini beragam, kurang spesifik, dan tidak memiliki 

kekuatan memaksa; terjadinya tumpang tindih kewenangan 

diantara komisi dengan lembaga lainnya, misalnya Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha  tidak dapat secara maksimal 

menjalankan tugasnya karena ada keputusannya 

dimentahkan oleh pengadilan. 

Strategi Pembangunan: 

Melakukan analisa evaluasi dan penyempurnaan 

terhadap substansi kewenangan di dalam undang-undang 
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yang terkait proses penegakan hukum, misalnya UU No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian,  UU No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan penyempurnaan 

terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan undang-

undang lainnya dengan menggunakan pendekatan 

distribution of power, bukan separation of power.  

 

2.  Kelembagaan. 

 

Arah Pembangunan: 

Penataan kelembagaan penegak hukum sesuai tugas 

dan fungsinya agar lebih efektif dan efisien melaksanakan 

kewenangannya. 

Strategi Pembangunan:  

Melakukan analisa evaluasi dan penyempurnaan 

terhadap substansi kelembagaan di dalam undang-undang 

yang terkait proses penegakan hukum.  

 

3.  Sumber Daya Manusia. 

 

Arah Pembangunan: 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur 

penegak dan perbaikan manajemen sumberdaya manusia.   
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Strategi Pembangunan: 

Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia sesuai 

dengan kebutuhan organisasi secara berkesinambungan. 

 

4.  Hubungan Kerja Penegak Hukum. 

 

Arah Pembangunan: 

Penguatan koordinasi penegak hukum dalam 

melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. 

Strategi Pembangunan: 

Melakukan analisa evaluasi dan penyempurnaan 

terhadap substansi koordinasi kewenangan di dalam undang-

undang yang terkait proses penegakan hukum, antara lain 

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,  UU No. 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 

5.  Sarana dan Prasarana. 

 

Arah Pembangunan: 

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

penegakan hukum. 

Strategi Pembangunan: 

Pembangunan, inovasi, dan/atau pengadaan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan 

hukum dengan memperhatikan perkembangan teknologi 

secara berkelanjutan. 
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6.  Pendanaan/Pembiayaan.    

 

Arah Pembangunan: 

Anggaran untuk pelaksanaan penegakan hukum secara 

proporsional berdasar kebutuhan.  

 

Strategi Pembangunan:  

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan penegakan 

hukum secara proporsional berdasar kebutuhan dan 

berbasiskan kinerja penegak hukum. 

 

7. Pengawasan. 

 

Arah Pembangunan: 

Pengawasan yang komprehensif terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum. 

Beberapa permasalahan yang menjadi dasarnya antara lain 

adalah:   

a. pengawasan terhadap aparatur penegak hukum 

seringkali hanya dilakukan di pusat, sedangkan di daerah 

tidak terjangkau padahal penyimpangan justru banyak 

terjadi di daerah. 

b. kurang efektifnya mekanisme kerjasama pengawasan 

yang dilakukan oleh internal lembaga penegak hukum 

dengan komisi yang ada (Komisi Kepolisian, Komisi 

Kejaksaan dan Komisi Yudisial).    
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c. kurang transparannya proses pengawasan yang 

dilakukan.  

Prioritas Program: 

Penyusunan sistem pengawasan yang koordinatif dan 

efektif melibatkan berbagai pihak yang terkait.  

 

C. Bidang Pelayanan Hukum.  

Penegakan hukum bertujuan untuk memulihkan kembali 

kepercayaan masyarakat kepada peran dan citra aparat penegak 

hukum sebagai upaya mewujudkan supremasi hukum dengan 

didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, 

berintegritas dan bermoral tinggi. Sasaran program ini adalah 

tersusunnya mekanisme yang lebih baik  dalam rangka 

pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

maupun aparat penegak hukum.  

 

    1. Peningkatkan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat.  

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia, seperti 

tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, antara lain 

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut 

mengandung makna negara berkewajiban memenuhi 

kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem 

pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka 
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memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara 

atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 

Fakta yang ada saat ini masih menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat publik masih 

belum maksimal. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat   

belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai 

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Hal tersebut antara lain disebabkan karena ketidaksiapan 

menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas 

serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks 

yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, 

informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan 

perdagangan. 

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan baik oleh 

Pemerintah melalui langkah-langkah pengambilan kebijakan, 

penciptaan program dan kegiatan yang berkesinambungan 

guna mewujudan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang berkualitas dan pantas, menjadi 

tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya 

kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Peran 

pemerintah sebagai governor dan regulator sejauh ini belum 

cukup memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk 

memperkokoh pelayanan. Pengaturan mengenai pelayanan 

publik yang masih tersebar dalam banyak peraturan yang 

sifatnya sektoral dan lebih state-oriented daripada people 

oriented, telah menjadikan pelayanan publik di Indonesia 
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berada pada kondisi yang belum managable. Kedepan 

pelayanan publik yang ideal dan lebih tanggap pada kebutuhan 

masyarakat harus sejalan dengan perkembangan kehidupan 

bemegara yang bersesuaian dengan model welfare state.  

Konstruksi hukum dan standar pelayanan yang disusun 

secara konstruktif dan lebih responsif, dengan mengundang 

partisipasi masyarakat perlu diproses lebih lanjut sehingga 

tidak lagi berwujud penetapan normatif yang sentral tetapi 

berupa kontrak pelayanan antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. Model kontrak pelayanan untuk kepentingan 

publik mendesak untuk diwacanakan dan segera 

ditindaklanjuti sehingga dapat dipakai sebagai sumber hukum 

materiil (materiele rechtsbron) dalam mengkonstruksi hukum 

pelayanan publik. Secara teoritik dan konseptual, model 

kontrak pelayanan tersebut mencerminkan hukum yang tidak 

hanya responsif akan tetapi juga progresif dan demokratik.  

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat perlu ditetapkan standar pelayanan minimal  

untuk penyelenggaraan pelayanan dasar sebagai bagian dari 

pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat. Standar pelayanan minimum  yang disusun, 

sekurang-kurangnya memuat komponen standar pelayanan 

meliputi: 

a. dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. 
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b. persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis  pelayanan, baik persyaratan 

teknis maupun administratif. 

c. sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan. 

d. jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh  proses  

pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

e. biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada 

penerima layanan dalam  mengurus dan/atau 

memperoleh pelayanan dari   penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

f. produk pelayanan, yaitu hasil  pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan   ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan 

fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan 

bagi kelompok rentan. 

h. kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang  harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi  pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman. 
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i. pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan 

oleh pimpinan satuan kerja  atau atasan langsung 

pelaksanan 

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata 

cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 

lanjut 

k. jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai 

dengan beban kerja. 

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian   

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard 

pelayanan. 

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  dalam 

bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas 

dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, yaitu Kepastian 

memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, 

dan keragu-raguan. 

n. evaluasi kinerja pelaksana yaitu penilaian untuk 

mengetahui seberapa jauh pelaksanaan   kegiatan sesuai 

dengan standar pelayanan.  

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan 

sistem informasi yang bersifat nasional.  Sistem sistem  

informasi yang terdiri dari sistem informasi  elektronik atau 

nonelektronik tersebut dikelola oleh menteri dan disediakan 

untuk masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. 

Informasi yang disediakan, sekurang-kurangnya meliputi: 
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a. profil penyelenggara, meliputi nama, penanggung 

jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran 

penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, 

dan pos-el (email). 

b. profil pelaksana, meliputi pelaksana yang bertanggung  

jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat 

pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email). 

c. standar pelayanan, berisi  informasi yang lengkap  

tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi  

standar pelayanan tersebut. 

d. maklumat pelayanan. 

e. pengelolaan pengaduan, berisi proses penanganan 

pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan,  

dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian 

penyelesaian pengaduan. 

f. penilaian kinerja, yaitu Penilaian kinerja merupakan 

hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan 

pelayananyang dilakukan  oleh penyelenggara sendiri, 

bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas 

permintaan penyelenggara  untuk mengetahui 

gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan 

metode penilaian tertentu. 

 

Arah Pembangunan: 

Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan hukum 

kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan.  
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Beberapa permasalahan yang menjadi dasarnya antara lain 

adalah:   

a. terbatasnya akses masyarakat terhadap pelaksanaan 

bantuan hukum karena kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

bantuan hukum. 

b. belum adanya standar minimal terhadap pelayanan 

administrasi hukum. 

c. belum optimalnya pelaksanaan pelayanan hukum di 

instansi penegak hukum yang disebabkan karena 

kurangnya akses informasi mengenai status penanganan 

perkara bagi masyarakat dan pihak-pihak yang sedang 

berperkara. 

d. terbatasnya akses terhadap penyampaian dan 

penanganan keluhan publik terhadap pelaksanaan 

pelayanan publik;  

e. belum optimalnya pelayanan hukum dibidang 

sumberdaya alam. 

Strategi Pembangunan: 

i. Strategi Pembangunan untuk mengatasi  keterbatasan 

akses masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan 

hukum adalah: 

a. penyediaan anggaran bantuan hukum. 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar pelaksanaan bantuan hukum 

kepada masyarakat. 
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c. peningkatan peran kantor advokat/pengacara, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi profesi hukum untuk membantu 

pemenuhan hak asasi warga negara akan 

kebutuhan akses terhadap keadilan (access to 

justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality 

before the law). 

ii. Strategi Pembangunan untuk mengatasi  belum 

adanya standar minimal terhadap pelayanan 

administrasi hukum adalah: 

a. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional 

prosedur terkait standar pelayanan minimal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. otomatisasi proses pelayanan publik.  

c. penyebarluasan informasi pokok terkait prosedur 

pengurusan perizinan yg mudah, sederhana, dan 

tidak berbelit-belit di bidang pertanahan, ijin 

usaha, dokumen pribadi, kepemilikan hak dan lain-

lain. 

iii. Strategi Pembangunan untuk mengatasi belum 

optimalnya pelaksanaan pelayanan publik di instansi 

penegak hukum adalah: 

a. penguatan dan pelaksanaan standar prosedur 

penanganan perkara di seluruh instansi penegak 

hukum; 
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b. penyebarluasan informasi terkait prosedur 

pelaksanaan pelayanan hukum dari instansi 

penegak hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak 

yang sedang berperkara. 

iv. Strategi Pembangunan untuk mengatasi keterbatasan 

informasi peraturan perundang-undangan dan 

administrasi hukum adalah: 

a. optimalisasi pelaksanaan jaringan dokumentasi 

informasi hukum peraturan perundang-undangan 

dilingkungan pemerintah pusat dan daerah; 

b.  publikasi yang terkait dengan administrasi hukum 

dan hak-hak kepemilikan yang boleh diketahui 

oleh masyarakat dalam website selalu 

diperbaharui datanya dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

v. Strategi Pembangunan untuk mengatasi akses 

terhadap penyampaian dan penanganan keluhan 

publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik adalah: 

a. optimalisasi peran Ombudsman RI dan 

Ombudsman Daerah dalam pengelolaan keluhan 

publik, antara lain melalui kerjasama dengan 

media massa/elektronik dalam penyampaian 

keluhan publik; 

b. penyusunan pelaksanaan standar pelayanan 

minimal(SPM) untuk penanganan keluhan publik. 
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vi. Strategi Pembangunan untuk mengatasi belum adanya 

pelayanan hukum dibidang sumberdaya alam adalah: 

a. menyusun mekanisme pelayanan hukum di bidang 

sumberdaya alam dengan prinsip: (a) mudah, yaitu 

alur proses penyelesaian permohonan sederhana 

dan mudah dipahami oleh publik; (b) cepat, yaitu 

waktu proses penyelesaian permohonan singkat; 

(c) tepat, yaitu kesesuaian produk dengan 

ketentuan peraturan perundangan;  dan (d) 

transparan dan akuntabel, yaitu alur proses 

penyelesaian permohonan jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

b. pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk 

mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen 

sumberdaya alam. 

c. pengembangan manajemen sumber daya manusia 

aparatur  untuk mendukung profesionalisme, 

integritas dan kinerja pelayanan. 

d. penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang 

merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib 

untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

2.  Insentif dan Disinsentif. 

Untuk tujuan jangka panjang dengan menegakkan 

development control perlu dilengkapi dengan dan bonus 

(insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan dan 
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perangkat sanksi (disinsentif) buat yang melanggar. 

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan 

memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring 

dengan tujuan, sedangkan yang dimaksud dengan disinsentif 

adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan 

atau kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan. 

Bentuk insentif yang disebutkan adalah insentif 

ekonomi dilakukan melalui tata cara pemberian kompensasi 

atau imbalan dan insentif fisik melalui pembangunan atau 

pengadaan prasarana dan sarana untuk melayani 

pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Sedangkan bentuk disinsentif adalah pengenaan pajak yang 

tinggi atau pembatasan ketersediaan prasana. 

Arah Pembangunan: 

Insentif dan disinsentif dalam pelayanan publik bagi 

masyarakat. 

Strategi Pembangunan. 

Penerapan insentif (penghargaan) dan disinsentif 

(pencabutan kemudahan tertentu) dalam pelaksanaan 

pelayanan publik bagi masyarakat. 

D. Bidang Kesadaran Hukum Masyarakat. 

1. Membangun Budaya Hukum. 

Strategi meningkatkan kesadaran hukum dalam 

pembangunan hukum adalah sebuah strategi kebudayaan. 

Ditinjau dari ranah pembentukan hukum, strategi 
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kebudayaan tersebut mengandung dua pendekatan 

sekaligus, yaitu: 

a. strategi pasif, dengan memandang hukum sebagai 

produk budaya. Dengan kata lain, budaya dijadikan 

sebagai sumber material hukum. Hanya saja, mengingat 

keanekaragaman budaya dalam masyarakat kita, 

strategi pasif ini tidak boleh dilakukan secara gegabah. 

Budaya yang terlalu dekat dengan aspek-aspek 

primordial harus dicermati secara lebih berhati-hati. 

Mochtar Kusumaatmadja sudah mengingatkan 

ancaman bahaya seperti ini, sehingga lebih 

menganjurkan pembentukan hukum (dhi. perancangan 

perundang-undangan) yang netral dan tidak 

menyinggung area yang sensitif. Oleh sebab itu, strategi 

pasif dalam mencari sumber material hukum dari ranah 

ini dapat mengacu pada budaya-budaya yang lintas-

primordial sehingga relatif bisa diterima oleh semua 

kalangan. Sebagai contoh adanya “rasa malu” karena 

melanggar hukum.  

b. strategi aktif, dengan tidak menjadikan hukum tidak  

sebagai sumber material, tetapi sebagai sumber energi 

untuk mengubah masyarakat. Ini kurang lebih sama 

dengan pernyataan Roscoe Pound yang menyebut 

hukum sebagai alat (sarana) pembaruan masyarakat. 

Dalam konteks ini, pembentukan hukum adalah upaya 

visioner untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi 
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lebih baik. Khusus untuk strategi aktif seperti ini, sistem 

hukum sangat membutuhkan dukungan sistem politik, 

ekonomi, dan teknologi. 

Hal-hal terkait dengan strategi kebudayaan yang perlu  

dijabarkan secara lebih konkrit adalah: 

a. menanamkan pandangan bahwa pelanggaran hukum 

sebagai sesuatu yang tidak terpisah dengan 

pelanggaran kepada agama. Melanggar hukum tidak 

hanya mencederai diri sendiri melainkan juga 

mencedari orang lain serta mencedarai rasa ketaqwaan 

kepada Tuhan. Hal ini karena berbuat yang baik, 

kepatutan, kepantasan adalah tindakan terpuji dalam 

agama. Sehingga sebaliknya, apabila melakukan 

tindakan yang tidak bak, tidak pantas dan tidak patut 

maka hal tersebut merupakan perbuatan atau tindakan 

yang tidak terpuji dihadapan dalam agama atau 

dihadapan Tuhan. 

b. menguatkan keteladanan para pimpinan disetiap 

lapisan masyarakat Indoensia.  Semangat keteladanan 

harus menjadi landasan budaya dalam kehidupan 

masyarakat karena akan membangun ruang sosial dan 

perilaku manusia baik secara individu atau kelompok 

menjadi manusia yang hormat dan taat kepada hukum. 

c. menguatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia di 

segenap aspek kehidupan dengan mendorong 

masyarakat mengedepankan  etika, tata krama, rasa 
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malu dan kejujuran. Pada dasarnya kesadaran hukum 

dalam wujud menghormati etika sehingga taat pada 

peraturan adalah merupakan wujud dari budaya 

hukum. 

d. membangun institusi hukum yang ramah. Institusi 

hukum harus dapat mewujudkan dirinya sebagai bagian 

masyarakat dan menjadi tempat  untuk berinteraksi 

dalam membangun kesadaran dan memahami hukum. 

Keberadaan institusi hukum, bukan semata-semata 

menjadi tempat untuk penegakan hukum, akan tetapi 

apabila dipandang konteks budaya hukum seharusnya 

menjadi tempat yang ramah untuk berkonsultasi dan 

berkomunikasi antara masyarakat dengan penegak 

hukum. 

e. mengembangkan budaya hukum nasional. 

Pengembangan kesadaran hukum masyarakat harus 

ditanamkan sejak kanak-kanak. Oleh karena itu sejak 

mulai taman kanak-kanak sampai dengan tamat 

pendidikan dasar sembilan tahun diberikan mata 

pelajaran mengenai kesadaran hukum yang 

dikombinasikan atau dimasukkan ke dalam mata 

pelajaran budi pekerti yang saat ini sudah ditinggalkan.  

f. membangun sistem informasi hukum. Dukungan sarana 

prasarana hukum, khususnya melalui pengembangan 

sistem informasi teknologi, diharapkan akan dapat 

meningkatkan keterbukaan informasi untuk 
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meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Masyarakat akan dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi hukum yang dibutuhkan. 

g. melaksanakan pendidikan hukum. Pemahaman nilai-

nilai budaya hukum dapat dicapai melalui pendidikan 

formal maupun non formal. Hal ini karena pendidikan 

bukanlah suatu tindakan bersifat einmalig atau 

insidentil, tetapi merupakan suatu kegiatan yang 

intensif dan berkelanjutan. Karena pencapaian 

pemahaman nilai-nilai budaya hukum dalam bentuk 

kesadaran hukum memerlukan waktu yang lama, maka 

diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang 

baik. Kondisi yang diharapkan pada masa yang akan 

datang antara lain adalah meningkatnya pemahaman 

masyarakat bahwa hukum itu merupakan pelindung 

bagi kepentingan manusia, meningkatnya pengetahuan 

hukum masyarakat, meningkatnya pemahaman hukum 

masyarakat, meningkatnya sikap hukum masyarakat, 

meningkatnya ketaatan atau perilaku hukum 

masyarakat, meningkatnya sikap toleransi dikalangan 

masyarakat, menurunnya tindakan atau perbuatan 

melanggar hukum secara umum oleh seluruh lapisan 

masyarakat, terciptanya pelayanan publik yang baik dan 

profesional, masyarakat merasa puas dengan pelayanan 

pemerintah, masyarakat sangat percaya terhadap 
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struktur hukum, dan terciptanya good governance dan 

clean governance. 

h. mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Penyelesaian di luar pengadilan yang dimaksud adalah 

dengan cara musyawarah diantara kedua belah piahk 

maupun dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk.  

i. mengembangkan partisipasi masyarakat. Peran serta 

masyarakat merupakan bagian sentral dalam strategi 

pembangunan dalam segala bidang termasuk 

pembangunan dalam bidang hukum, terlebih lagi dalam 

era keterbukaan dan kebebasan ini. Diabaikannya peran 

serta masyarakat menyebabkan terjadinya deviasi yang  

signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. 

Apabila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh 

aspek pembangunan, mulai dari proses pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga 

penerimaan manfaat, maka tujuan-tujuan 

pembangunan akan tercapai pula dengan sendirinya. 

Partisipasi masyarakat dalam mengontrol terhadap 

peristiwa-peristiwa hukum yang menyimpang, bukan 

harus diletakkan pada konteks kewajiban publik, tetapi 

harus dilihat pada konteks tanggung jawab sosial publik. 

Tanggung jawab sosial tersebut muncul karena adanya 

kesadaran kritis yang dibentuk atas pemahaman, 

pengenalan dan pendalaman terhadap sebuah realitas 
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sosial. Perlunya peran serta masyarakat  didasarkan 

pada beberapa pertimbangan: 

1) pemerintah akan mendapatkan informasi dari 

masyarakat. Peran serta masyarakat terutama akan 

dapat menambah perbendaharaan pengetahuan 

mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh 

dari pengetahuan khusus masyarakat sendiri 

maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh 

masyarakat. Dengan adanya informasi dari 

masyarakat tersebut maka akan diketahui apa saja 

yang terjadi, siapa saja yang berkepentingan serta 

faktor-faktor apa saja yang sekiranya akan 

menghambat pelakanaan rencana pembangunan 

tersebut. 

2) dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk 

menerima keputusan. Warga masyarakat yang telah 

memperoleh kesempatan berperan serta dalam 

proses pengambilan keputusan dan tidak 

dihadapkan pada suatu fait accompli, akan 

cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang 

lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri 

dengan keputusan tersebut.   

3) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. 

Dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, hak 

untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-

wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan 
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demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-

bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-

wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. 

Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan 

korupsi, partisipasi masyarakat menjadi relevan dan 

penting berdasarkan pendekatan filosofis dan sosiologi. 

Secara filosofis masyarakat merupakan sebuah 

komunitas yang memiliki tata nilai dan setiap komunitas 

berhak untuk memperjuangkan hak-hak yang mereka 

miliki. Sedangkan secara sosiologis, peran serta 

masyarakat merupakan sarana kontrol sosial (social 

control) dalam tata hidup bermasyarakat. Menjadikan 

kontrol sosial sebagai sebuah tata nilai yang 

terlembaga, akan dapat membuatnya menjadi 

instrumen untuk meminimalisir lahirnya praktek 

amoralitas dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan 

hukum administrasi, peran serta masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dari fungsi pemerintah dalam rangka 

pembinaan dan pengayoman.  

 Pada bentuk yang lain, peran serta masyarakat 

merupakan bentuk interaksi kemitraan antara 

stakeholder pembangunan yaitu pemerintah, 

masyarakat dan swasta. Terkait dengan hal ini, terdapat 

tiga model interaksi yang terjadi, yaitu:   

a. model interaksi antara pemerintah dan  swasta 

begitu kuat sementara disisi lain masyarakat belum 
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berdaya. Situasi ini menyebabkan interaksi 

pemerintah dan swasta justru mendominasi 

sekaligus menentukan arah pembangunan. Di sini 

masyarakat hanya akan diposisikan sebagai obyek 

pembangunan. Masyarakat belum menjadi subyek 

pembangunan.  

b. model interaksi yang seimbang antara stakeholder, 

yaitu interaksi antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. Interaksi ini dapat memberikan 

pengalaman yang berharga bagi semua pihak 

bagaimana bergaul di lingkungan majemuk dalam 

pengambilan keputusan. Semua pihak bisa belajar 

sehingga saling menghargai adanya perbedaan 

pendapat dan musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan.  

c. model interkasi dimana masyarakat tidak lagi harus 

terlibat langsung secara teknis dalam kontrak-

kontrak pembangunan antara pemerintah-swasta. 

Walaupun demikian masyarakat tetap mempunyai 

kekuatan dalam menentukan arah kontrak itu 

sendiri melalui mekanisme demokrasi dan 

transparansi. Dalam model ini masyarakat menjadi 

subyek pembangunan dan bukan lagi menjadi obyek 

pembangunan.  
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Upaya memberdayakan partisipasi  masyarakat 

dalam menyusun program-program pembangunan, 

harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 

a. menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat untuk 

berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa 

setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian 

dan keberdayaan masyarakat adalah keyakinan 

bahwa masyarakat memiliki potensi untuk 

mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi 

kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. 

Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat 

pada proses kemandirian tiap individu, yang 

kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok 

masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. 

b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 

masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah 

nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan 

prasarana fisik maupun sosial yang dapat diakses 

oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya 

akses pada berbagai peluang akan membuat 

masyarakat makin berdaya, seperti tersedianya 

lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan 

pemasaran di pedesaan. Dalam upaya 

memberdayakan masyarakat ini, yang penting 
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antara lain adalah meningkatkan mutu dan 

perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta 

akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi 

seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja 

dan pasar. 

c. memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi 

dan membela kepentingan masyarakat lemah. 

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan 

sampai yang lemah bertambah lemah atau semakin 

tersingkir dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena 

itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang 

lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan 

membela harus dilihat sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. 

 

Arah Pembangunan: 

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Beberapa 

permasalahan yang menjadi dasarnya antara lain adalah: 

a. anggapan yang salah yang menyatakan bahwa kesadaran 

hukum hanya untuk masyarakat saja tetapi tidak untuk 

aparatur sehingga memunculkan kesenjangan antara 

pengetahuan hukum masyarakat dan rasa keadilan yang 

berkembang di masyarakat dengan aparatur.  
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b. kualitas sosialisasi, diseminasi atau penyuluhan hukum serta 

pendidikan dan pelatihan yang disampaikan kepada 

masyarakat dan aparatur oleh institusi yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi untuk membangun kesadaran hukum belum 

mampu mendukung kesadaran hukum yang diinginkan. 

Dengan kata lain hukum hanya berlaku secara yuridis tetapi 

tidak secara sosiologis, hukum yang dibuat mempunyai daya 

laku tetapi tidak bergaya guna. 

c. keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat dan aparatur 

dalam pemanfaatan akses informasi hukum. 

d. rendahnya kontribusi institusi pendidikan hukum (pendidikan 

tinggi/kedinasan/profesi) dalam pembangunan kesadaran 

hukum masyarakat dan sebagai sarana pembentukan karakter 

aparatur penegakan hukum; 

e. lemahnya penerapan etika kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Strategi Pembangunan: 

a. akselerasi perubahan paradigma setiap aparatur tentang 

kesadaran hukum.   

b. meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap 

informasi publik. 

c. pembentukan sistem informasi hukum  yang ditunjang 

dengan perkembangan teknologi informasi. 

d. pendidikan kepada masyarakat melalui kampanye 

pemanfaatan informasi hukum.  
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e. menjaring aspirasi masyarakat dalam proses legislasi dan 

publikasi atas perkembangan pembahasannya, baik di 

lingkungan eksekutif maupun legislatif.   

f. pemutakhiran data informasi dari institusi sebagai wujud 

keterbukaan informasi;   

g. integrasi pendidikan hukum sebagai bagian dari 

pembangunan sistem hukum.  

h. pengayaan pendidikan hukum, di luar pendekatan 

positivistis/normatif, untuk menjembatani pengetahuan 

hukum dengan kondisi riil masyarakat. 

i. kemitraan antara pendidikan hukum dengan dunia usaha 

dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, antara 

lain melalui penerapan program corporate social 

responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


